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Abstract 

The Iglobalization of IInternational Trade Iand the Iliberation of product, service, human and brain 

trafficking have been at the heart of economic research. IInternational Itrade affects Ithe global 

Ieconomic system and Ithe national Ieconomy of Ieach state in which it participates, Iaffecting the 

Istructure of Iits economy, Iits production and Idistribution Iof products, as well as global 

employment. As such, it has significant impacts on living standards and the well-being of each 

country, while at the same time it directs a variety of governmental fiscal policies. In today’s 

era, radical technological change and innovation have Iallowed for international trade expansion 

worldwide. At Ithe same Itime, the formation of International IOrganizations, such as the World 

ITrade Organization, Ifacilitates the implementation of more commercial agreements. IOn the 

other hand the liberation of trade has raised important issues regarding the unequal Idistribution 

of its Ibenefits. 

Blockchain, Internet of Things (IoT) and Artificial Intelligence are technologies that promise to 

change trade as we know it. Blockchain technology has the potential to support trade and 

commercial development, confidence building regarding the origin of new materials, labor, 

social and environmental rights, illegal trade, exports control and corruption. This technology 

could contribute to companies’ sustainability, promoting responsible business behavior. 

 

Keywords: blockchain technology, international trade, international trade relations, digital 

transactions, single market. 
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Περίληψη 

Η Iπαγκοσμιοποίηση του Iδιεθνούς εμπορίου Iκαι η Iαπελευθέρωση Iτης κυκλοφορίας προϊόντων, 

Iυπηρεσιών, Iανθρώπων και Iκεφαλαίων έχουν Iτεθεί στο Iεπίκεντρο Iτης οικονομικής έρευνας. IΤο 

διεθνές Iεμπόριο επιδρά Iστο παγκόσμιο Iοικονομικό Iσύστημα και Iστην οικονομία του Iκάθε 

κράτους Iπου συμμετέχει Iσε αυτό, Iεπηρεάζοντας Iτη διάρθρωσή Iτης, Iτην παραγωγή Iκαι διανομή 

Iτων προϊόντων, Iκαθώς Iκαι την Iπαγκόσμια κατανομή Iεργασίας. IΩς εκ Iτούτου, Iέχει 

αξιοσημείωτες Iεπιπτώσεις Iστο βιοτικό Iεπίπεδο και Iτην ευημερία Iτης κάθε Iχώρας, ενώ 

Iπαράλληλα κατευθύνει Iτην κρατική Iοικονομική πολιτική Iσε πληθώρα Iζητημάτων. IΣτη 

σημερινή Iεποχή, οι Iριζικές τεχνολογικές Iμεταβολές και Iοι καινοτομίες Iέχουν επιτρέψει Iτην 

ευρεία Iδιάδοση Iτου εμπορίου Iστη συντριπτική Iπλειοψηφία των Iχωρών. Παράλληλα, η 

συγκρότηση Iδιεθνών οργανισμών, Iόπως ο IΠαγκόσμιος Οργανισμός IΕμπορίου, Iδιευκολύνει τη 

Iσύναψη ολοένα και περισσότερων εμπορικών συμφωνιών. IΣτην αντίπερα Iόχθη, όμως, η 

Iαπελευθέρωση Iτου εμπορίου Iεγείρει σημαντικά Iζητήματα ανισοκατανομής Iτων ωφελειών Iτου. 

Το blockchain, το Internet των Πραγμάτων (IoT) και η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελούν 

τεχνολογίες που υπόσχονται να αλλάξουν το εμπόριο όπως το γνωρίζουμε. Η Iτεχνολογία 

blockchain Iέχει τη Iδυνατότητα να Iυποστηρίξει το Iεμπόριο Iκαι τη Iβιώσιμη ανάπτυξη Iμε τη 

Iδημιουργία εμπιστοσύνης Iόσον αφορά Iτην προέλευση Iτων πρώτων Iυλών και Iτων 

εμπορευμάτων, Iτη θέσπιση Iδιαφανών διαδικασιών Iπαραγωγής και Iαλυσίδων εφοδιασμού Iκαι 

τη Iσυμμόρφωση τους Iμε διεθνείς Iκανόνες στον Iτομέα των Iεργασιακών, Iκοινωνικών και 

Iπεριβαλλοντικών δικαιωμάτων, Iτην παράνομη Iεμπορία πολιτιστικών Iαγαθών, Iτον έλεγχο των 

Iεξαγωγών και Iτη διαφθορά. Υπό αυτό το πρίσμα, η εν λόγω τεχνολογία Iθα μπορούσε Iνα 

συμβάλλει Iστην προσπάθεια των εταιρειών Iως προς Iτην επίτευξη βιωσιμότητας, προάγοντας 

την Iυπεύθυνη επιχειρηματική Iσυμπεριφορά. 

 

Λέξεις κλειδιά: τεχνολογία blockchain, διεθνές εμπόριο, διεθνείς εμπορικές σχέσεις, ψηφιακές 

συναλλαγές, ενιαία αγορά. 
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1 Εισαγωγή 

Τις Iτελευταίες δεκαετίες Iη ανθρωπότητα Iέχει κατακλυστεί Iαπό Iτεχνολογικά επιτεύγματα, Iτα 

οποία Iέχουν μετασχηματίσει Iκαι συνεχίζουν Iνα μεταβάλλουν Iτον τρόπο Iπου Iλειτουργεί 

καθημερινά. IΙδιαίτερα η Iανάπτυξη νέων IΤεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών I(ΤΠΕ) 

είναι Iμια Iαπό τις Iισχυρότερες Iδυνάμεις αλλαγής. IΟ Iστόχος Iτης Iσυγκεκριμένης Iεργασίας Iείναι 

να Iφέρει Iτον Iαναγνώστη Iσε επαφή Iμε Iτις Iβασικές Iδιαστάσεις Iτης τεχνολογίας IBlockchain (BC), 

που αποτελεί Iμια από Iτις δημοφιλέστερες Iτεχνολογίες των Iτελευταίων ετών, Iκαθώς και Iνα 

σκιαγραφήσει Iτις περιοχές Iστις οποίες Iμπορεί να Iχρησιμοποιηθεί Iαποτελεσματικά, Iιδιαίτερα 

στο χώρο του Διεθνούς Εμπορίου. 

Η Iπεριγραφή της Iσυγκεκριμένης τεχνολογίας Iκαι των Iεφαρμογών της δεν είναι Iεύκολη, Iεν 

μέρει Iεπειδή Iείναι σχετικά Iπερίπλοκη και Iεν Iμέρει επειδή Iβρίσκεται Iσε Iφάση Iέντονης 

ανάπτυξης Iμε Iσυνεχείς Iαλλαγές, Iνέες Iεφαρμογές και Iνέους Iδρώντες. Η Iκυρίαρχη Iαντίληψη 

είναι, Iπάντως, Iπως η Iτεχνολογία αυτή Iείναι επαναστατική, Iδιότι αντιμετωπίζει Iορισμένα 

σημαντικά Iπροβλήματα και Iκινδύνους που Iεμφανίστηκαν με Iτην έλευση Iτου Διαδικτύου, Iόπως 

είναι Iη καλλιέργεια Iτης εμπιστοσύνης, Iη απόδειξη Iτης γνησιότητας Iκαι η Iασφάλεια. 

Η τεχνολογία Iblockchain αντιπροσωπεύει Iένα νέο Iπρότυπο αποθήκευσης Iκαι Iδιαχείρισης 

δεδομένων, το Iοποίο φέρει Iτη δυνατότητα Iαποκέντρωσης των Iμορφών ανθρώπινης Iδιάδρασης, 

των Iαγορών, Iτων τραπεζικών Iσυναλλαγών και Iτου διεθνούς εμπορίου. IΠαρουσιάζει Iτόσο 

ευκαιρίες όσο Iκαι προκλήσεις Iόσον αφορά Iτην προστασία Iτων δεδομένων, Iτη διαφάνεια Iκαι Iτο 

οικονομικό Iέγκλημα, Iκαθώς Iτα δεδομένα, Iάπαξ Iκαι Iκαταχωριστούν Iστην Iαλυσίδα Iκαι 

κοινοποιηθούν Iσε Iόλα Iτα συμμετέχοντα Iμέρη καθίστανται Iαμετάβλητα, Iγεγονός Iπου 

διασφαλίζει επίσης Iτην ασφάλεια Iκαι την Iακεραιότητά τους. Στο πλαίσιο αυτό καθίσταται 

αναγκαίο Iνα καταβληθεί Iκάθε δυνατή Iπροσπάθεια, Iμεταξύ άλλων Iκαι σε Iεθνικό επίπεδο, Iγια 

την εξασφάλιση του αμετάβλητου και μη παραποιήσιμου χαρακτήρα της τεχνολογίας, και τη 

διασφάλιση Iότι δεν Iτίθεται σε Iκίνδυνο το Iθεμελιώδες δικαίωμα Iστην προστασία Iτων 

δεδομένων. 

Στην παρούσα εργασία μελετάται η χρήση της τεχνολογίας blockchain στις διεθνείς Iεμπορικές 

σχέσεις. Αντικείμενο του πρώτου κεφαλαίου είναι I οι διεθνείς Iεμπορικές σχέσεις. Το Iκεφάλαιο 

ξεκινά Iμε μια σύντομη αναφορά στην ιστορική εξέλιξη Iτου διεθνούς εμπορίου, 

παρουσιάζοντας την Iέννοια και Iτις φάσεις της παγκοσμιοποίησης. Στη συνέχεια εστιάζει Iστις 

αρχές με Iβάση τις Iοποίες διεξάγεται Iτο εμπόριο Iσήμερα, ενώ Iπαρουσιάζεται το Iθεσμικό 

πλαίσιο Iπου ρυθμίζει Iτις διεθνείς Iσυναλλαγές κάνοντας Iιδιαίτερη αναφορά Iστον ρόλο Iτης 

Γενικής IΣυμφωνίας Δασμών Iκαι Εμπορίου I(ΓΣΔΕ) Iκαι του IΠαγκόσμιου Οργανισμού IΕμπορίου 

(ΠΟΕ). 

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται η τεχνολογία blockchain. Αρχικά γίνεται ιστορική αναδρομή 

της τεχνολογίας, δίνεται ο ορισμός του blockchain και παρουσιάζονται οι έννοιες και οι 

εκδόσεις του. Στη συνέχεια αποτυπώνονται οι τύποι blockchain και οι τάσεις της τεχνολογίας 

στην παγκόσμια αγορά. Επίσης, παρουσιάζονται τα οφέλη και τα πλεονεκτήματά του 

blockchain καθώς και τα προβλήματα και οι κίνδυνοι που προκύπτουν από τη χρήση του. 
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Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται Iαναφορά στις Iσχετικές πρωτοβουλίες Iπου έχει Iαναπτύξει Iη 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Iκαι οι προσπάθειες ένταξης της συγκεκριμένης τεχνολογίας Iστο 

γενικότερο πλαίσιο Iτης στρατηγικής Iτης Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) Iγια την Ψηφιακή IΕνιαία 

Αγορά. Παράλληλα παρουσιάζεται το ισχύον Iθεσμικό πλαίσιο Iπου αφορά Iτην τεχνολογία 

blockchain και Iτην ΕΕ, καθώς και οι ευκαιρίες, οι προκλήσεις και η μελλοντική πορεία της 

τεχνολογίας. 

Η Iεργασία ολοκληρώνεται Iμε την Iκαταγραφή των Iσυμπερασμάτων και Iτην παράθεση της 

σχετικής βιβλιογραφίας. Μέσα από τα συμπεράσματα της μελέτης αναδεικνύεται η Iεμπορική 

πολιτική Iτης ΕΕ σχετικά με την τεχνολογία Iblockchain, τις Iεξωτερικές πτυχές Iτης 

διευκόλυνσης Iτων τελωνειακών διαδικασιών Iκαι των Iεμπορικών συναλλαγών, τις 

διασυνοριακές Iροές δεδομένων Iκαι την Iπροστασία των Iδεδομένων προσωπικού Iχαρακτήρα, 

καθώς Iκαι οι προκλήσεις ως Iπρος την Iδιαλειτουργικότητα, την επέκταση και τις 

αλληλεπιδράσεις με σχετικές τεχνολογίες. 
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2 Διεθνείς Εμπορικές Σχέσεις 

2.1 Ιστορική εξέλιξη του διεθνούς εμπορίου 

Από Iιστορική οπτική, Iτο διεθνές εμπόριο Iέχει αυξηθεί Iαξιοσημείωτα Iτους τελευταίους αιώνες. 

Στην εποχή Iπριν Iτην Iάνοδο του Iεθνικού Iκράτους, ο Iόρος I«διεθνές» εμπόριο Iδεν μπορεί Iνα 

εφαρμοστεί Iκυριολεκτικά, Iαλλά απλά σημαίνει Iεμπόριο σε Iμεγάλες Iαποστάσεις I(Langer, I 

1968). Κατόπιν μιας μακράς περιόδου χαρακτηριζόμενης από σταθερότητα, κατά τη Iδιάρκεια 

του I19ου αιώνα Iοι τεχνολογικές Iεξελίξεις προκάλεσαν Iμια περίοδο Iαξιοσημείωτης ανάπτυξης 

Iτου παγκόσμιου Iεμπορίου. IΑυτή η Iδιαδικασία ανάπτυξης Iσταμάτησε και τελικά Iαντιστράφηκε 

στη Iμεσοπολεμική περίοδο, Iαλλά από Iτον Δεύτερο IΠαγκόσμιο Πόλεμο Iκαι Iέπειτα Iτο διεθνές 

Iεμπόριο άρχισε Iνα Iαναπτύσσεται Iξανά και Iτις τελευταίες Iδεκαετίες Iη Iεπέκταση Iτου εμπορίου 

είναι ταχύτερη Iαπό Iποτέ. 

Σήμερα, Iη συνολική αξία των εξαγωγών Iκαι των Iεισαγωγών σε Iόλα Iτα Iέθνη υπερβαίνει το I50% 

της Iπαγκόσμιας Iπαραγωγής. IΣτις Iαρχές του I19ου αιώνα Iο αριθμός Iαυτός Iήταν Iκάτω από I10% 

(Ortiz-Ospina et al., 2018). IΗ Iπαγκόσμια επέκταση Iτου Iεμπορίου Iμετά τον IΔεύτερο IΠαγκόσμιο 

Πόλεμο Iήταν Iσε μεγάλο Iβαθμό δυνατή Iλόγω της Iμείωσης του Iκόστους συναλλαγών Iπου 

απορρέει Iαπό τεχνολογικές Iεξελίξεις, όπως την ανάπτυξη Iτης εμπορικής Iπολιτικής αεροπορίας, 

τη βελτίωση Iτης παραγωγικότητας Iστην εμπορική ναυτιλία Iκαι την εξέλιξη του τηλεφώνου Iως 

κύριου τρόπου επικοινωνίας. IΔύο προφανείς Iλόγοι είναι Iη τεχνολογία Iκαι Iη πολιτική. Οι 

βελτιώσεις τόσο των μεταφορών όσο Iκαι της επικοινωνίας έχουν φέρει την παγκοσμιοποίηση 

σε όλες Iτις Iαγορές, Iτάση που Iεπιταχύνεται σήμερα με το IΔιαδίκτυο. Από την άλλη, οι Iπολιτικές 

έχουν Iαλλάξει την Iκατεύθυνσή Iτους Iμε τα χρόνια, περιορίζοντας Iτις Iδιεθνείς συναλλαγές Iκαι 

την Iκινητικότητα Iμετά τον IΠρώτο Παγκόσμιο IΠόλεμο, Iκαι διευρύνοντας τες μετά τον IΔεύτερο 

Παγκόσμιο IΠόλεμο (Deardorff & IStern, I2002). 

2.2 Έννοια και φάσεις παγκοσμιοποίησης 

Υπάρχουν Iδιάφοροι ορισμοί Iγια την Iπαγκοσμιοποίηση. IΗ παγκοσμιοποίηση αποτελεί μια 

δυναμική Iδιαδικασία, που Iκαθοδηγείται από Iτεχνολογικές Iαλλαγές Iκαι πραγματοποιείται Iμέσα 

από σαφώς Iπροσδιορισμένα διεθνή κανάλια: ελεύθερο εμπόριο Iαγαθών και Iυπηρεσιών, 

ελεύθερες ροές Iκεφαλαίων και Iμετακινήσεις ανθρώπων. Ο Martin Wolf (2005) υποστηρίζει ότι 

η παγκοσμιοποίηση Iείναι Iη ολοκλήρωση Iτων Iοικονομικών Iδραστηριοτήτων Iμέσω Iτων αγορών. 

Οι κινητήριες δυνάμεις Iείναι οι πολιτικές Iκαι τεχνολογικές αλλαγές - Iμείωση του Iκόστους Iτων 

μεταφορών Iκαι Iτων Iεπικοινωνιών Iκαι Iμεγαλύτερη Iεξάρτηση Iαπό τις Iδυνάμεις Iτης αγοράς. 

Σύμφωνα με τον Dani IRodrick (2011), Iη παγκοσμιοποίηση Iείναι Iδυνητικά ικανή Iνα Iπεριορίσει 

τη Iδημοκρατία. IΠιο Iσυγκεκριμένα, Iοι Iπαγκόσμιες Iαγορές, τα Iκυρίαρχα Iκράτη Iκαι Iη Iδημοκρατία 

δεν Iμπορούν Iνα Iσυνυπάρξουν. IΈτσι, Iη παγκοσμιοποίηση Iείναι Iένα Iπραγματικό Iπολιτικό 

φαινόμενο με Iτην Iκατανομή του Iσε διαφορετικές Iφάσεις και Iστη συνέχεια σύνδεση αυτών των 

φάσεων με την Iεξέλιξη του Iδιεθνούς νομισματικού Iσυστήματος. 



 

4 

 

Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει Iτο διαχωρισμό της Iπαγκοσμιοποίησης σε Iδιαφορετικούς Iβαθμούς 

πραγματικής και Iχρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης, Iδιαφορετικούς Iκανόνες σχετικά Iμε Iτη 

μετατρεψιμότητα των Iνομισμάτων, Iτο είδος Iτου καθεστώτος συναλλαγματικών Iισοτιμιών, τον 

ορισμό του Iαποθεματικού νομίσματος κ.λπ. IΈτσι, επιλέγοντας Iαυτή την Iπροσέγγιση, Iοι Iδύο 

έννοιες Iτης «παγκοσμιοποίησης» Iκαι Iτου «διεθνούς Iνομισματικού συστήματος» Iσυνδέονται 

αυστηρά. IΗ Iπαγκοσμιοποίηση χωρίζεται Iσε Iτρεις Iφάσεις: η πρώτη από το 1870 έως το 1913, η 

δεύτερη από το 1945 έως το 1991 και η τρίτη από το 1992 μέχρι σήμερα. IΟ Iπροσδιορισμός Iκαι 

η Iανάλυση των Iφάσεων Iπραγματοποιούνται Iμε Iπρωτότυπο Iτρόπο Iμε Iτη Iβοήθεια Iτων Iφάσεων 

του Διεθνούς IΝομισματικού IΣυστήματος: Κανόνας Χρυσού, Σύστημα Bretton Woods, Μετά 

το Bretton Woods I(Verde, 2017). 

1η Iφάση Iπαγκοσμιοποίησης I- IΚανόνας IΧρυσού 

Ο IΚανόνας IΧρυσού Iμπορεί να Iθεωρηθεί Iως η Iαμοιβαία Iδέσμευση των Iνομισματικών Iαρχών 

των Iσυμμετεχουσών Iχωρών να Iδιατηρούν Iαμετάκλητα Iσταθερή Iτην Iισοτιμία των Iεθνικών 

νομισμάτων Iτους ως Iπρος Iτο χρυσό, Iαγοράζοντας Iκαι Iπουλώντας ελεύθερα Iαπεριόριστες 

ποσότητες Iχρυσού. IΓια Iτο Iσκοπό αυτό Iθα Iέπρεπε να Iδιαθέτουν και Iτα Iανάλογα Iαποθέματα 

χρυσού. IΗ Iπαγκοσμιοποίηση Iεξαπλώθηκε Iυπό Iτην Iαιγίδα μιας Iηγεμονικής Iδύναμης (Βρετανία) 

και το Iοικονομικό Iθεωρητικό Iσχήμα Iήταν το νεοκλασικό. IΤα Iπράγματα Iάλλαξαν Iδραματικά 

από το I1914 Iκαι μετά. IΤο Iξέσπασμα του IΠρώτου IΠαγκοσμίου IΠολέμου Iσήμανε τη σύγκρουση 

του διεθνούς νομισματικού συστήματος και της παγκοσμιοποίησης. IΜια φάση Iαπό-

παγκοσμιοποίησης Iμόλις Iείχε ξεκινήσει. IΗ Iπερίοδος Iμεταξύ Iτου Iτέλους του IΠρώτου 

Παγκοσμίου IΠολέμου Iκαι Iτης έναρξης Iτου IΔευτέρου IΠαγκοσμίου Πολέμου, Iχαρακτηρίστηκε 

Iαπό Iμια Iέντονη αντιστροφή Iτης Iπαγκοσμιοποίησης. IΟ κανόνας του χρυσού καταργήθηκε, Iκαι 

μετά Iαπό κάποιες ανεπιτυχείς Iπροσπάθειες Iπροώθησης της IIστερλίνας ως παγκόσμιο νόμισμα, 

τα Iνομίσματα Iέγιναν Iμη-μετατρέψιμα Iκαι Iτο Iεμπόριο μετατράπηκε Iσε Iοιονεί Iανταλλακτικό 

εμπόριο. IO κόσμος που Iκυριαρχείτο Iαπό Iτην Iηγεμονική Iδύναμη της IΒρετανίας 

αντικαταστάθηκε Iαπό έναν Iπολυπολικό Iκόσμο. IΟ Iφασισμός Iκαι ο Iσοβιετικός Iκομμουνισμός 

έσπρωξαν σταδιακά Iτον Iκόσμο Iπρος Iμια Iκαταστροφική Iσύγκρουση. IΗ Iφάση αυτή διήρκεσε I25 

χρόνια. IΣε Iαυτή Iτην περίοδο, Iη Μεγάλη IΎφεση I(1929-1932) Iέπληξε Iτον Iπροηγμένο κόσμο. IΤο 

1936, Iπροέκυψε η IΓενική Θεωρία Iτου John Maynard IKeynes, Iσύμφωνα Iμε την Iοποία η Iυψηλή 

απασχόληση Iκαι Iη νομισματική Iσταθερότητα, Iπαρά η Iισορροπία του Iισοζυγίου πληρωμών 

έγιναν, Iτουλάχιστον Iθεωρητικά, Iοι Iκύριες Iοικονομικές προτεραιότητες Iγια τις σύγχρονες χώρες 

(Yeager 1976). 

2η Iφάση παγκοσμιοποίησης - Σύστημα IBretton IWoods 

Η Iδεύτερη φάση Iτης παγκοσμιοποίησης Iξεκίνησε το I1944, με την είσοδο του νέου διεθνούς 

νομισματικού συστήματος, Iτο οποίο πήρε το όνομά του από την Iπόλη Iτου Bretton IWoods, Iτην 

αμερικανική Iπόλη Iόπου Iπραγματοποιήθηκε Iτο Iιδρυτικό Iσυνέδριο. Το Iσύστημα IBretton IWoods 

αποτέλεσε Iμια Iπροσπάθεια της Iπαγκόσμιας Iοικονομικής κοινότητας Iνα Iεπιστρέψει Iστον 

Κανόνα IΧρυσού I(δηλαδή Iστο Iσύστημα των Iσταθερών συναλλαγματικών Iισοτιμιών), 

χρησιμοποιώντας Iτο Iδολάριο ως Iκεντρικό άξονα του Iσυστήματος, Iτο οποίο Iόμως ήταν 

προσαρμοσμένο Iκαι μετατρέψιμο με Iσταθερή ισοτιμία Iχρυσού. Το Iσύστημα αυτό Iδιέφερε από 



 

5 

 

το Iκλασικό σύστημα Iτου Iκανόνα Iτου χρυσού Iτων Iαρχών Iτου 20ού αιώνα Iστο ότι Iοι Iισοτιμίες 

των νομισμάτων Iτων Iχωρών που Iσυμμετείχαν Iήταν Iσταθερές Iμεν Iσε σχέση Iμε τον Iχρυσό, Iδεν 

ήταν Iόμως τα νομίσματα Iτους απ’ ευθείας Iμετατρέψιμα σε Iχρυσό. IΜετατρεψιμότητα σε Iχρυσό 

διατηρούσε Iμόνο Iτο Iαμερικάνικο δολάριο Iστην Iτιμή Iτων $35 Iανά ουγγιά Iχρυσού. Οι Iυπόλοιπες 

χώρες Iκαθόριζαν Iτις Iισοτιμίες τους Iσε Iσχέση με Iτον Iχρυσό Iμόνο έμμεσα, Iκαθώς Iυπολόγιζαν την 

σχέση Iεθνικού νομίσματος Iανά Iουγγιά χρυσού Iπου επιθυμούσαν, ορίζοντας Iαντίστοιχα Iτην 

ισοτιμία Iτους με Iτο Iδολάριο. 

Στις Iσυμφωνίες που Iεπιτεύχθηκαν στο IBretton Woods, Iέγιναν δεκτοί Iέλεγχοι κεφαλαίου, Iενώ 

απορρίφθηκε η ιδέα Iτης ανακύκλωσης Iτων οικονομικών Iπόρων. Η συμφωνία δημιούργησε το 

Διεθνές IΝομισματικό Ταμείο I(ΔΝΤ), Iτο Iοποίο Iείναι ένας «συνεταιρισμός» Iμεταξύ Iτων Iκρατών-

μελών Iπου Iήταν Iεπιφορτισμένα με Iτην αντιμετώπιση Iτων Iπροβλημάτων Iτου Iισοζυγίου τους, 

και την Παγκόσμια IΤράπεζα, η Iοποία είχε Iεπιφορτιστεί Iμε Iτην αντιμετώπιση Iτων 

Iδιαρθρωτικών Iκαι Iαναπτυξιακών προβλημάτων. IΕντούτοις, Iγια Iμια πραγματική Iανάκαμψη Iτης 

παγκοσμιοποίησης, ο Iκόσμος χρειάστηκε να Iπεριμένει Iμέχρι το I1950, Iόταν Iη Ευρωπαϊκή 

Ένωση IΠληρωμών, Iπου Iσυγκροτήθηκε Iμεταξύ των Iευρωπαϊκών Iχωρών και Iχρηματοδοτήθηκε 

από Iτους πόρους Iτου Iπρογράμματος Marshall, Iεπέτρεψε Iστον προηγμένο Iκόσμο Iνα Iανοίξει τα 

σύνορά Iτου Iστο εμπόριο. Από το I1958 Iπροαναγγέλθηκε γενικευμένη Iμετατρεψιμότητα 

νομισμάτων. 

Το Iσύστημα Iτου IBretton Woods Iεπέτρεψε Iστον Iκόσμο να Iζήσει I«χωρίς κρίσεις», Iδιότι σε 

περίπτωση Iκερδοσκοπικών Iεπιθέσεων, Iκάθε κράτος-μέλος Iείχε Iδιαφορετικούς τρόπους 

αντίστασης: Iθα Iμπορούσε Iνα Iυιοθετήσει Iκεφαλαιακούς ελέγχους, Iνα επιδιώξει Iδανεισμό Iαπό Iτο 

ΔΝΤ ή IIνα αναπροσαρμόσει τη νομισματική ισοτιμία του σε περιπτώσεις Iθεμελιώδους 

ανισορροπίας Iτου Iισοζυγίου Iτρεχουσών Iσυναλλαγών. Το σύστημα κατέρρευσε Iτο 1971, Iαλλά η 

δεύτερη Iφάση της παγκοσμιοποίησης συνεχίστηκε. IΩστόσο, Iστο I«σύστημα Iμετά Iτο IBretton-

Woods» έγιναν Iπολλές Iσημαντικές Iαλλαγές. IΝέα Iθεωρητικά Iσχήματα Iέκαναν Iτην εμφάνιση 

τους, Iκαθώς Iαπό Iτο πρώτο Iμισό της Iδεκαετίας Iτου 1970 Iκαι Iεφεξής, Iη Iκεϋνσιανή σκέψη 

διασπάστηκε Iαπό Iτην εμφάνιση Iτης νέας Iπροσέγγισης Iτης Iκλασικής μακροοικονομίας II(NCM) 

του ILucas. IΟι Iσυνέπειες Iτης νέας Iθεωρίας, Iιδιαίτερα Iο νεοφιλελευθερισμός, Iέγιναν ορατές στον 

κόσμο. IΟι συνιστώσες Iτης παγκοσμιοποίησης, ήτοι Iη Iαπελευθέρωση Iτου Iελεύθερου Iεμπορίου 

και Iτων κινήσεων Iκεφαλαίων, ξεκίνησαν Iνα Iακολουθούνται Iευλαβικά. IΑυτή Iη πολιτική 

προσέγγιση Iέφτασε Iστο απόγειο Iτης Iκατά Iτη δεκαετία Iτου 1980, Iμέσω της «Συναίνεσης της 

Ουάσιγκτον» (Washington Consensus). Συγκεκριμένα, Iτα Iδάνεια Iτου IΔΝΤ, Iτα Iοποία Iστο 

αρχικό Iκεϋνσιανό Iπνεύμα Iήταν Iάνευ όρων, Iέγιναν Iεξαρτημένα Iαπό Iτην Iυιοθέτηση Iεμπορικής 

και Iχρηματοπιστωτικής απελευθέρωσης Iαπό Iτη Iχώρα του Iοφειλέτη, δηλαδή από τα Iδύο βασικά 

συστατικά της Iνεοφιλελεύθερης Iφιλοσοφίας. IΤαυτόχρονα, Iη Iδιεθνής ρευστότητα Iθα 

εισχωρούσε στο Iδιεθνές Iσύστημα Iκαι Iμέσω Iτων αγορών, Iδηλαδή όχι Iμόνο Iμέσα από τις 

κεντρικές τράπεζες. 
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3η Iφάση παγκοσμιοποίησης - Η Iφάση της Iυπερ-παγκοσμιοποίησης 

Στο πλαίσιο αυτό, Iπου κυριαρχείται Iαπό Iτις αγορές, Iένα Iιστορικό Iγεγονός Iέπληξε Iτον ήδη 

παγκοσμιοποιημένο Iκόσμο, Iδιευρύνοντας Iτα Iόρια του Iακόμη Iπερισσότερο: η Iπτώση Iτου 

Τείχους του IΒερολίνου I(1989) Iκαι Iη Iσυνεπακόλουθη Iπτώση Iτης Σοβιετικής IΈνωσης I(1991). IΤο 

1991 Iξεκίνησε η Iτρίτη Iκαι τρέχουσα Iφάση Iτης παγκοσμιοποίησης. IΌταν Iτο Iπρώην σοβιετικό 

μπλοκ Iδιαλύθηκε και Iοι Iπρώην σοβιετικές Iκομμουνιστικές Iχώρες Iεντάχθηκαν Iστο Iσύστημα της 

οικονομίας Iτης αγοράς, Iολόκληρος Iο Iκόσμος ενοποιήθηκε. IΗ Iσημερινή Iφάση της 

παγκοσμιοποίησης Iχαρακτηρίζεται Iαπό Iμια νέα Iρομποτική Iεπανάσταση, Iτο Iδιαδίκτυο και Iτην 

κινητή Iτηλεφωνία, Iτο χαμηλού Iκόστους Iπαγκόσμιο Iεμπόριο Iκαι Iτις Iδιεθνείς μεταναστευτικές 

ροές. IΤα χαρακτηριστικά αυτά Iεπιτρέπουν Iτην Iυιοθέτηση Iτου Iόρου της I«υπερ-

παγκοσμιοποίησης» Iή της I«νέας Iπαγκοσμιοποίησης» I(Sachs, I2011). 

Σύμφωνα Iμε Iτους IDeardorff & IStern (2002) Iη παγκοσμιοποίηση, Iεκτός από Iανάπτυξη του 

διεθνούς εμπορίου, Iείναι και η Iεπέκταση των Iξένων άμεσων Iεπενδύσεων, Iτων πολυεθνικών 

εταιρειών, της Iενσωμάτωσης των παγκόσμιων Iκεφαλαιαγορών Iκαι Iτων Iσυνεπαγόμενων Iροών 

χρηματοοικονομικών κεφαλαίων, Iτης Iδιασυνοριακής Iεμβέλειας Iτων Iκυβερνητικών πολιτικών, 

της προσοχής των IΜη Κυβερνητικών Οργανώσεων I(ΜΚΟ) Iσε Iθέματα Iπου Iαφορούν τον 

πλανήτη, καθώς Iκαι Iτων Iπεριορισμών στις Iκυβερνητικές Iπολιτικές, Iπου Iεπιβάλλονται Iαπό 

διεθνείς Iοργανισμούς. IΆλλες Iπτυχές Iτης οικονομικής Iζωής Iέχουν επίσης Iγίνει 

παγκοσμιοποιημένες. IΟι Iκυβερνήσεις Iείναι Iόλο Iκαι Iπερισσότερο Iευαίσθητες Iσε πολιτικές Iπου 

χρησιμοποιούνται Iαπό άλλες Iχώρες. Οι IΜΚΟ Iβλέπουν Iολοένα Iκαι περισσότερο Iπέρα Iαπό Iτα 

σύνορα επειδή Iτα ζητήματά Iτους είναι Iεγγενώς παγκόσμια I(η Iτρύπα Iστο Iστρώμα Iτου όζοντος, 

ανθρώπινα δικαιώματα, κ.ά.). IΟι Iεταιρείες Iλειτουργούν ολοένα και Iπερισσότερο πέρα από τα 

εθνικά σύνορα και Iέχουν φτάσει Iσε μεγέθη Iπου υπονομεύουν Iως ένα Iβαθμό την Iκυριαρχία 

κάποιων Iχωρών, επιτυγχάνοντας Iτη μόχλευση Iτων εθνικών Iτους Iκυβερνήσεων. IΤέλος, Iοι 

σχεδιαστές Iτων Iμεταπολεμικών θεσμών Iεξέφρασαν Iρητά Iτην ανάγκη συνεργασίας των χωρών 

και, Iμερικές φορές, τη θυσία των στενών εθνικών συμφερόντων για Iτο ευρύτερο Iκαλό. 

Οι θεσμοί Iαυτοί Iήταν πολύ Iεπιτυχημένοι, Iτουλάχιστον Iστην αύξηση της δικής τους επιρροής.  

Η IΠαγκόσμια IΤράπεζα, Iτο Διεθνές IΝομισματικό Ταμείο Iκαι Iπλέον ο Παγκόσμιος IΟργανισμός 

Εμπορίου (ΠΟΕ) Iέχουν φτάσει Iστο μέγεθος Iπου μπορούν πλέον να αναπτυχθούν Iμε τη δική 

τους Iδυναμική. 

2.3 Αρχές του διεθνούς εμπορίου 

Το Iεμπορικό Iσύστημα Iμεταπολεμικά στηρίχθηκε Iσε Iαρχές Iτις Iοποίες Iπροώθησε Iη Γενική 

Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) και Iστη Iσυνέχεια ο IΠΟΕ. IΆλλες Iαρχές Iέχουν 

αναπτυχθεί Iμε Iμεγάλη Iεπιτυχία, όπως Iείναι Iη Iαρχή του Iελεύθερου Iεμπορίου Iκαι του 

πολυμερισμού Iπου Iαποτέλεσαν εξαρχής Iτο Iεπίκεντρο Iτων Iεμπορικών Iδιαπραγματεύσεων, Iενώ 

κάποιες Iάλλες Iόπως Iη αρχή Iτης Iανάπτυξης που Iπροωθήθηκε Iμετά Iτη δεκαετία Iτου I1990, Iδεν 

έχουν Iτον Iίδιο βαθμό Iυλοποίησης I(Gilpin, I2007). 
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Το Iελεύθερο Iεμπόριο 

Η Iαρχή του ελεύθερου Iεμπορίου είναι Iη πιο Iπαλαιά Iκαι αναπτυγμένη Iαρχή, Iόπως φαίνεται Iαπό 

τη Iμείωση των Iδασμολογικών Iκυρίως Iεμποδίων μεταπολεμικά. Η μείωση Iτων φραγμών Iείναι 

ένας από Iτους πιο Iπροφανείς τρόπους Iγια Iτην ενθάρρυνση του Iεμπορίου. Στους φραγμούς 

αυτούς περιλαμβάνονται οι Iτελωνειακοί δασμοί και Iμη Iδασμολογικά Iμέτρα, Iόπως για 

παράδειγμα Iαπαγορεύσεις εισαγωγών ή ποσοστώσεις, τα Iοποία Iπεριορίζουν Iτις εμπορικές Iροές 

επιλεκτικά. Η IΓΣΔΕ αποτρέπει Iτην Iπροσφυγή Iσε ποσοτικούς Iπεριορισμούς Iκαι Iαναγνωρίζει ως 

μόνο μέσο παρέμβασης Iστο Iεμπόριο Iτους δασμούς, Iεπειδή Iχαρακτηρίζονται Iαπό διαφάνεια Iκαι 

δεν Iεπηρεάζουν Iτη λειτουργία Iτου Iμηχανισμού της Iαγοράς. IΑπώτερος στόχος Iτης ΓΣΔΕ 

παραμένει Iπάντως η Iπροοδευτική κατάργηση Iτων δασμών. Ωστόσο, σήμερα Iη 

φιλελευθεροποίηση Iτου εμπορίου Iαφορά περισσότερο Iτα μη Iδασμολογικά εμπόδια. IΕδώ Iθα 

πρέπει να αναφερθεί Iκαι η αρχή Iτου «ανταγωνισμού», Iη Iοποία σημαίνει Iτην Iαποθάρρυνση 

«αθέμιτων» πρακτικών, Iόπως για Iπαράδειγμα τις εξαγωγικές Iεπιδοτήσεις και Iτα IπροϊόνταIσε 

τιμές Iκάτω Iτου κόστους (πρακτική ντάμπινγκ), Iμε στόχο Iτον Iαθέμιτο Iέλεγχο Iμεγαλύτερου 

μεριδίου της Iαγοράς. 

Προβλεψιμότητα Iκαι Iδιαφάνεια 

Το Iεμπόριο επιβάλλεται να Iδιεξάγεται Iστη βάση Iκαθορισμένων Iκανόνων έτσι Iώστε να 

δημιουργείται η πεποίθηση στις εταιρείες, στους επενδυτές Iκαι στις κυβερνήσεις, Iότι δε θα 

Iυπάρχει Iαυθαίρετη Iαύξηση των Iεμπορικών Iφραγμών. Η Iσταθερότητα και Iη προβλεψιμότητα 

Iενθαρρύνουν Iτις επενδύσεις, Iδημιουργούν Iνέες θέσεις Iεργασίας και Iοι Iκαταναλωτές Iμπορούν 

Iνα απολαμβάνουν Iπλήρως Iτα Iοφέλη του ανταγωνισμού. 

Η Iαρχή της Iμη διάκρισης I(ή του πολυμερισμού) 

Σύμφωνα Iμε την Iαρχή Iτης μη Iδιάκρισης, Iοι Iδιεθνείς Iεμπορικές Iσχέσεις θα Iπρέπει Iνα 

διεξάγονται Iστη βάση Iενιαίων Iκαι Iγενικών Iκανόνων Iπου Iνα Iεξασφαλίζουν Iίσα δικαιώματα Iκαι 

υποχρεώσεις Iσε όλους. IΗ Iαρχή της μη Iδιάκρισης Iέχει Iμια εξωτερική διάσταση Iως Iη Iρήτρα «του 

μάλλον ευνοούμενου κράτους» και μια Iεσωτερική ως Iη «ρήτρα της εθνικής μεταχείρισης». Στο 

πλαίσιο αυτό μία χώρα-μέλος του ΠΟΕ απαγορεύεται Iνα προβαίνει σε Iευνοϊκότερη 

μεταχείριση Iορισμένων εμπορικών εταίρων Iκαι επιβάλλεται Iνα μεταχειρίζεται ισότιμα Iτα 

εγχώρια Iκαι τα Iξένα Iαγαθά, όπως Iκαι τις Iυπηρεσίες και τους Iυπηκόους. IΗ αρχή Iτης μη 

διάκρισης εφαρμόζεται Iκαι στις Iρήτρες διαφυγής I(δηλαδή Iη Iεγχώρια παραγωγή Iπροστατεύεται 

όχι Iμόνο Iέναντι των Iκρατών Iπου Iπροκαλούν σοβαρή Iζημία Iστους Iεγχώριους παραγωγούς, Iαλλά 

και Iέναντι του Iσυνόλου Iτων Iσυμβαλλόμενων μερών). 

Η Iαρχή της Iανάπτυξης 

Η Iαρχή Iτης Iανάπτυξης σημαίνει Iπερισσότερο Iαποδοτικό Iεμπόριο Iγια τις Iλιγότερο 

αναπτυγμένες Iχώρες Iδίνοντάς Iτους Iπερισσότερο Iχρόνο προσαρμογής, Iμεγαλύτερη ευελιξία Iκαι 

ειδικά Iπρονόμια. IΠάνω από Iτα ¾ των Iμελών του IΠΟΕ Iείναι αναπτυσσόμενες Iχώρες Iκαι Iχώρες 

οι Iοποίες Iσταδιακά Iμεταβαίνουν Iστην Iοικονομία της Iαγοράς. 
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Η Iαρχή της Iαμοιβαιότητας 

Η Iφιλελευθεροποίηση Iκαι Iοι κανόνες Iεμπορίου θα Iκαθορίζονται Iαπό Iαμοιβαίες 

εξισορροπημένες Iπαραχωρήσεις. IΌπου Iυπάρχει Iειδική ή διμερής Iαμοιβαιότητα, πρόκειται Iγια 

ισορροπία Iπαροχής και Iαντιπαροχής στο Iπλαίσιο Iμεμονωμένης – διμερούς Iσυναλλαγής. 

Αντίστοιχα, Iστην πολυμερή Iαμοιβαιότητα, Iπρόκειται Iγια το συνολικό Iαποτέλεσμα, Iτο Iοποίο 

πρέπει Iνα ικανοποιεί Iόλα Iτα μέρη Iτου Iσυνόλου. 

Η Iαρχή της I«διασφάλισης» Iτων εθνικών Iσυμφερόντων 

Οι Iαρχές Iτης IΓΣΔΕ Iδεν Iεφαρμόζονται Iαπαρέγκλιτα, Iαλλά Iπροβλέπονται Iεξαιρέσεις στην 

εφαρμογή Iτους Iυπό Iαυστηρές Iπροϋποθέσεις ούτως ώστε Iτα κράτη-μέλη Iνα ανταποκριθούν Iσε 

έκτακτες Iανάγκες προσαρμογής Iτης Iοικονομίας Iτους ή Iσε συγκυριακές Iή Iδιαρθρωτικές 

μεταβολές των Iδιεθνών Iοικονομικών Iσυνθηκών. Τα Iκράτη που Iαντιμετωπίζουν προβλήματα 

στο εξωτερικό Iτους Iεμπόριο Iή Iστο σύνολο Iτης οικονομίας Iτους, Iμπορούν Iνα επικαλεστούν Iτις 

ρήτρες Iδιαφυγής, Iμέσω των Iοποίων Iαναστέλλεται Iη εφαρμογή Iτων Iκανόνων της IΓΣΔΕ, κατόπιν 

τήρησης διαδικασίας Iδιαβουλεύσεων. IΈτσι, η IΓΣΔΕ προβλέπει Iμέτρα αντι-ντάμπινγκ Iκαι 

αντισταθμιστικά Iδικαιώματα, περιορισμούς Iστις εισαγωγές Iγια την Iπροστασία του ισοζυγίου 

πληρωμών, Iεπιδοτήσεις, επιβολή Iδασμολογικών μέτρων Iκαι ποσοτικών περιορισμών Iαπό τις 

αναπτυσσόμενες χώρες, Iρήτρα Iδιαφυγής σε Iπερίπτωση Iαπειλής σοβαρής Iζημίας της εθνικής 

οικονομίας, Iμέτρα Iπροστασίας Iτης Iδημόσιας υγείας Iκαι ασφάλειας, Iρήτρα Iδιαφυγής σε 

περίπτωση διαταραχής Iτης διεθνούς Iειρήνης και ασφάλειας, Iρήτρα για την 

επαναδιαπραγμάτευση Iτων δασμολογικών Iπαραχωρήσεων, καθώς και Iρήτρα για Iτη μη 

εφαρμογή των Iδιατάξεων της ΓΣΔΕ σε Iάλλες περιπτώσεις. 

2.4 Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου 

Ο ΠΟΕ ιδρύθηκε το 1995, έπειτα από τις πολυμερείς διαπραγματεύσεις του Γύρου της 

Ουρουγουάης (1986-1994) για την αποτελεσματικότερη ρύθμιση της διεθνούς εμπορικής 

δραστηριότητας. Αποτελεί τον διάδοχο της ΓΣΔΕ, η οποία Iαπό Iτο 1947 Iδιαμόρφωσε Iτο 

πλαίσιο μιας πολυμερούς προσέγγισης του εμπορίου Iκαι καθιέρωσε Iεπίσης ένα Iσύστημα 

διεθνώς αναγνωρισμένων Iκανόνων Iεμπορίου. IΟ κύριος Iστόχος Iήταν η Iδημιουργία ισότιμων 

όρων Iανταγωνισμού Iγια Iόλα Iτα μέλη, Iμέσω I«ουσιαστικής μείωσης των δασμών και άλλων 

φραγμών στο εμπόριο και εξάλειψης της διακριτικής μεταχείρισης στο διεθνές εμπόριο» 

(Watson, 2013). IΜετά τη Iδεκαετία του I1990, η IΓΣΔΕ θεωρούνταν Iήδη παρωχημένη Iκαι 

ανεπαρκής Iγια να Iανταποκριθεί στην Iπολυπλοκότητα Iτης Iδιεθνούς Iεμπορικής Iατζέντας Iκαι γι’ 

αυτόν Iτο λόγο Iαντικαταστάθηκε Iαπό Iτον IΠΟΕ (Hoekman & IKostecki, 2009), Iαφού ο 

συντονισμός και Iη ρύθμιση Iτου παγκόσμιου Iεμπορικού Iσυστήματος Iπλέον Iαπαιτούσε Iπιο 

περίπλοκες Iκαι Iαπαιτητικές Iδιαδικασίες Iαπό Iό,τι Iθα μπορούσε Iνα Iπροσφέρει η IΓΣΔΕ 

(Mavroidis, 2008). IΤυπικά, η IΓΣΔΕ ήταν Iμια διεθνής συμφωνία Iκαι όχι Iένας οργανισμός, με τις 

χώρες που Iσυμμετείχαν σε αυτήν να καλούνται μέρη Iτης σύμβασης Iκαι όχι Iμέλη. Ωστόσο, 

πρακτικά, λειτουργούσε ως Iδιεθνής οργανισμός, με Iμόνιμη γραμματεία Iστη Γενεύη I(World 

Trade Organization, I2019a). 
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Ο IΠΟΕ ενσωμάτωσε τις προγενέστερες εμπορικές συμφωνίες, όπως την ίδια τη ΓΣΔΕ, τη 

Συμφωνία για τη Γεωργία, τη Συμφωνία για τα Κλωστοϋφαντουργικά Προϊόντα και τα Είδη 

Ένδυσης, και συμπεριέλαβε νέες συμφωνίες: τη Συμφωνία για τα Δικαιώματα Πνευματικής 

ιδιοκτησίας στον τομέα του Εμπορίου (TRIPS) και τη Γενική Συμφωνία για τις Συναλλαγές 

στον τομέα των Υπηρεσιών (GATS). IΗ TRIPS επηρεάζει το Iδιεθνές εμπόριο καλύπτοντας 

σημαντικούς τομείς Iόπως τις Iγεωγραφικές ονομασίες προέλευσης,Iτα συγγραφικά δικαιώματα 

και δικαιώματα Iδημιουργού, τα Iβιομηχανικά Iσχέδια, τα Iδιπλώματα ευρεσιτεχνίας, τοπογραφίες 

ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (layout-designs of ICs) και την Iπροστασία Iέναντι αθέμιτου 

ανταγωνισμού. Αντίστοιχα η GATS Iκαλύπτει τις IΥπηρεσίες Επιχειρηματικής Δράσης, τις 

Χρηματοπιστωτικές Iκαι Ασφαλιστικές IΥπηρεσίες, Iτις Τηλεπικοινωνίες, το Ηλεκτρονικό 

Εμπόριο, τις IΤαχυδρομικές και IΜεταφορικές Υπηρεσίες, τις Υπηρεσίες Αρχιτεκτονικής Iκαι 

Μηχανικής, Iκαθώς και Iτις Τουριστικές και Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες. 

Η Iδημιουργία Iτου ΠΟΕ Iαποτέλεσε Iένα Iσημαντικό Iβήμα Iπρος Iένα περισσότερο ολοκληρωμένο 

και κατ’ επέκταση Iδυναμικό Iσύστημα Iδιεθνούς Iεμπορίου. IΟ IΠΟΕ επιδιώκει Iτην Iπροώθηση του 

ελεύθερου Iεμπορίου, Iεξασφαλίζοντας Iότι Iοι Iδιάφορες χώρες Iδιατηρούν Iτη Iδυναμική Iεξάλειψης 

των Iεμποδίων κατά Iτις Iεμπορικές τους διαπραγματεύσεις. IΣήμερα, τα Iδύο Iτρίτα Iτων μελών Iτου 

ΠΟΕ Iείναι Iαναπτυσσόμενες χώρες, Iεπιτρέποντας Iστις Iμεταβατικές Iοικονομίες Iκαι στις Iλιγότερο 

ανεπτυγμένες χώρες Iνα Iχρησιμοποιήσουν Iτο ελεύθερο Iεμπόριο Iως Iεργαλείο προώθησης Iτων 

αναπτυξιακών Iτους Iπροσπαθειών. IΟι συμφωνίες που Iπραγματοποιούνται μεταξύ των κρατών-

μελών του θέτουν Iτους όρους Iκαι τους Iκανόνες λειτουργίας Iτου παγκόσμιου Iεμπορίου. 

Παράλληλα, Iο ΠΟΕ Iστοχεύει στην υποστήριξη Iτων επιχειρήσεων και των παραγωγών, ενώ 

υποστηρίζει τις Iενέργειες των κυβερνήσεων Iγια την επίτευξη των κοινωνικών και 

περιβαλλοντικών τους στόχων. 

Παρά Iτη θεσμική Iτου υπόσταση, Iη πιο σημαντική Iλειτουργία Iτου IΠΟΕ Iείναι Iότι Iπάνω απ’ όλα 

αποτελεί Iένα Iδιαπραγματευτικό Iφόρουμ Iόπου Iοι Iκυβερνήσεις Iμπορούν Iνα αναδείξουν Iκαι Iνα 

επιλύσουν Iσημαντικά Iπροβλήματα Iσχετικά Iμε το Iεμπόριο. IΜία από τις Iσημαντικότερες 

καινοτομίες Iτου Iείναι ο Iμηχανισμός Iεπίλυσης Iεμπορικών διαφορών. Πρόκειται για Iένα 

σύστημα Iπροκαθορισμένων κανόνων Iπου παρέχει Iστα μέλη Iτου ΠΟΕ, ανεξαρτήτως της 

γεωπολιτικής ή οικονομικής βαρύτητάς τους, Iτη δυνατότητα Iυποβολής καταγγελιών σχετικά Iμε 

εικαζόμενες Iπαραβιάσεις των κανόνων Iτου ΠΟΕ και την αξίωση αποζημίωσης (Bendini, 

2015). IΟ Iμηχανισμός αυτός Iπεριορίζει Iτους Iμονομερείς Iμηχανισμούς Iάμυνας Iπου είχαν Iτην 

τάση Iνα υιοθετούν Iστο παρελθόν Iοι Iδιάφορες χώρες, Iκαι πολλοί Iαπό τους Iοποίους Iοδηγούσαν 

σε Iαντιδράσεις Iαντιποίνων Iαπό Iτις Iχώρες-στόχους, Iενίοτε Iδε Iκαι Iσε Iκανονικούς εμπορικούς 

πολέμους. IΜέχρι στιγμής, Iτο σύστημα επίλυσης Iδιαφορών του ΠΟΕ έχει βοηθήσει Iστο να 

κατοχυρωθεί Iότι τα ισχυρότερα Iμέλη δεν επιβάλλουν Iτην ισχύ Iτους επί Iτων πιο Iαδυνάμων και 

έχει θεσμοθετήσει Iσαφείς κανόνες Iσχετικά με Iτα προβλεπόμενα Iαντίμετρα (World ITrade 

Organization, I2019b). 

Ο ΠΟΕ συμβάλλει στο να διασφαλίζεται ότι το παγκόσμιο εμπόριο: (α) είναι δίκαιο και 

βασίζεται σε κανόνες, (β) προστατεύει το περιβάλλον και σέβεται τα δικαιώματα των 

ανθρώπων στην εργασία (βιώσιμη ανάπτυξη), (γ) βοηθά να ενσωματωθούν οι φτωχότερες 
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χώρες του κόσμου στην παγκόσμια οικονομία. Για τους λόγους αυτούς η ΕΕ είναι ενεργό και 

αφοσιωμένο μέλος του ΠΟΕ. Δυστυχώς, την τελευταία τριετία, η πρόοδος είναι αργή και 

αποσπασματική. Αυτό ίσως να μην αποτελεί έκπληξη καθώς πρόκειται για μια ομάδα με 164 

μέλη (με τάση αύξησης) που πρέπει όλα να συμφωνήσουν πριν ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση. 

Συμφωνία Διευκόλυνσης Εμπορίου (Trade Facilitation Agreement – TFA) 

Η TFA είναι η σημαντικότερη πολυμερής συμφωνία συναλλαγών που έχει συναφθεί από την 

ίδρυση του ΠΟΕ το 1995, με στόχο τη μείωση των γραφειοκρατικών περιορισμών και την 

προαγωγή των διεθνών ροών προϊόντων. Η συμφωνία εγκρίθηκε κατά την υπουργική 

διάσκεψη του ΠΟΕ στο Μπαλί το 2013 και τέθηκε σε ισχύ στις 22 Φεβρουαρίου 2017. 

Περιλαμβάνει και τα 164 κράτη-μέλη του ΠΟΕ, συμπεριλαμβανομένων και των ΗΠΑ. 

Σκοπός της συμφωνίας είναι η απλοποίηση και αποσαφήνιση των διεθνών διαδικασιών 

εισαγωγών και εξαγωγών, των τελωνειακών διατυπώσεων και των απαιτήσεων 

διαμετακόμισης. Με τον τρόπο αυτό θα διευκολύνει τις διοικητικές διαδικασίες που 

σχετίζονται με το εμπόριο και θα μειώσει το κόστος τους, συμβάλλοντας στο να δοθεί μια 

σημαντική και ιδιαίτερα αναγκαία ώθηση στην παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη. Στόχος είναι 

η επιτάχυνση/απλοποίηση των τελωνειακών διαδικασιών και η ενίσχυση της διαφάνειας 

(reduce red-tape and streamline customs). 

Πέρα από την αναπτυξιακή της διάσταση, η συμφωνία θα βοηθήσει επίσης στην αύξηση της 

δυνατότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για συμμετοχή στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, 

καθώς και στον περιορισμό του περιθωρίου διαφθοράς. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΠΟΕ η 

συμφωνία αναμένεται να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου κατά 2.7 

ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση μέχρι το 2030, ενώ θα προσθέσει πάνω από 0.5 

ποσοστιαίες μονάδες ετησίως στην ανάπτυξη του παγκόσμιου ΑΕΠ. Ο οργανισμός επισημαίνει 

ότι η συμφωνία αναμένεται να επιφέρει μείωση του κόστους εξαγωγής κατά μέσο όρο 13%-

14%, αυξάνοντας τον όγκο του παγκόσμιου εμπορίου κατά 1 τρις δολάρια. Επίσης, τονίζεται 

ότι από τη συμφωνία θα ωφεληθούν πρωτίστως οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες του πλανήτη. 
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3 Τεχνολογία blockchain 

3.1 Ιστορική αναδρομή 

Η Iπρώτη Iπεριγραφή Iτης τεχνολογίας blockchain Iκαταγράφεται Iτο 1991 Iαπό Iτους IHaber και 

Stornetta, Iοι οποίοι Iπροσπαθούσαν Iνα βρουν έναν αποτελεσματικό Iτρόπο διασφάλισης Iτης 

ακεραιότητας των Iψηφιακών Iαρχείων. IΗ Iιδέα τους Iήταν να Iκάνουν Iχρήση Iμιας Iαλυσίδας 

κρυπτογραφημένων Iμπλοκ πληροφοριών. IΜερικά Iχρόνια Iαργότερα, Iτο I2008, Iη πρώτη Iτεχνικά 

ολοκληρωμένη εφαρμογή Iblockchain προδιαγράφηκε Iαπό Iένα Iπρόσωπο (ή Iομάδα) Iγνωστό ως 

Satoshi INakamoto, Iτον «πατέρα» Iτου IBitcoin (BTC). IΟ Nakamoto Iβελτίωσε τον Iυφιστάμενο 

σχεδιασμό Iτων Haber-Stornetta Iκαι Iχρησιμοποιώντας ένα Iκρυπτογραφικό Iπρωτόκολλο Iκαι 

έναν καινοτόμο Iμηχανισμό (Proof of Work), Iκατέστησε εφικτή την προσθήκη νέων μπλοκ 

πληροφοριών στην Iαλυσίδα, χωρίς Iνα απαιτείται Iο έλεγχος και η επικύρωσή τους από Iμια 

κεντρική Iοντότητα I(Narayanan Iet al., I2016). IΗ ιδέα Iτου οδήγησε Iπολύ σύντομα Iστα 

κρυπτονομίσματα
1
 για Iτη διενέργεια Iηλεκτρονικών πληρωμών, Iμε δημοφιλέστερο Iόλων το 

bitcoin. IΣήμερα, η Iσυνολική Iκεφαλαιοποίηση Iτων Iκρυπτονομισμάτων Iξεπερνά Iτα $100 Iδις. 

Πλέον, Iμετά το I2014, το blockchain βρίσκεται Iστην έκδοση I2.0 Iμε την Iεισαγωγή Iτου 

πρωτοκόλλου IEthereum I(Bheemaiah, 2015). IΗ Iβασική Iκαινοτομία του IEthereum Iείναι ότι Iοι 

προδιαγραφές Iτου Iεπιτρέπουν Iτην Iεκτέλεση Iκώδικα, Iενώ Iπαρέχει Iτη δυνατότητα Iανάπτυξης 

εφαρμογών, Iόπως έξυπνα συμβόλαια I(smart contracts), επιτρέποντας Iστους προγραμματιστές 

τη δημιουργία αποκεντρωμένων εφαρμογών (Dapps) Iπου εγκαθίστανται Iστο ίδιο το Iδίκτυο 

blockchain. 

Από Iτο 2015, Iη πιο γνωστή Iεφαρμογή της Iτεχνολογίας blockchain, Iτο κρυπτονόμισμα bitcoin, 

έχει αρχίσει Iνα λαμβάνει Iσοβαρή Iπροσοχή από Iτην Iεπιχειρηματική (κυρίως χρηματοπιστωτική) 

κοινότητα. IΈκτοτε και Iσταδιακά, η Iτεχνολογία blockchain εξελίσσεται Iμε γοργούς Iρυθμούς, με 

την Iεμφάνιση νέων Iεφαρμογών και Iτην Iεκτίναξη του Iενδιαφέροντος από Iεπαγγελματίες, 

μεγάλες Iεταιρείες και Iχρηματοπιστωτικούς κολοσσούς. IΓια Iπαράδειγμα, Iτο 2015-2016 Iη IBM 

άνοιξε Iένα Iερευνητικό κέντρο blockchain Iκαινοτομίας Iστη IΣιγκαπούρη I(Williams, 2016), Iη 

τράπεζα IGoldman ISachs δήλωσε Iότι το Iblockchain μπορεί Iνα αλλάξει Iτα Iπάντα (Insider, 2015), 

οι Iεταιρείες που Iδραστηριοποιούνται Iστο Iχώρο του blockchain Iσυνεργάστηκαν Iκαι 

δημιούργησαν το IΠαγκόσμιο Φόρουμ IBlockchain, Iενώ 40 διεθνείς Iχρηματοπιστωτικοί 

οργανισμοί έχουν Iενώσει τις Iδυνάμεις Iτους, Iεπενδύοντας Iπάνω από $200 εκατ. Iγια Iνα 

προσπαθήσουν Iνα Iαυτοματοποιήσουν Iτην Iεκτέλεση χρηματοπιστωτικών Iσυναλλαγών μεταξύ 

τραπεζών Iμέσω blockchain (Rizzo, 2016). 

Περαιτέρω, σε Iεπίπεδο κυβερνήσεων Iκαι διεθνών Iοργανισμών Iέχουν Iαρχίσει Iοι προσπάθειες, 

αφενός Iανάπτυξης Iεφαρμογών Iβασισμένων Iστη Iσυγκεκριμένη τεχνολογία και Iαφετέρου 

δημιουργίας Iενός Iσχετικού πλαισίου IIδιακυβέρνησης. Ενδεικτικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) 

θεωρεί πλέον Iτο blockchain, μαζί Iμε την τεχνητή Iνοημοσύνη, ως Iτις δύο Iπερισσότερο 

                                                 
1
 Ένα Iκρυπτονόμισμα είναι Iένα κρυπτογραφημένο Iψηφιακό νόμισμα. 
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υποσχόμενες Iτεχνολογίες και χρηματοδοτεί Iσχετικές δράσεις Iαπό τα Iερευνητικά Iτης 

προγράμματα I(FP7, HORIZON) Iήδη Iαπό Iτο I2013, Iενώ η IΕυρωπαϊκή IΕπιτροπή Iανακοίνωσε Iτον 

Φεβρουάριο Iτου I2018 Iτη Iσύσταση παρατηρητηρίου Iκαι forum για Iτο blockchain, Iμε σκοπό Iτην 

παρακολούθηση Iτων Iεξελίξεων Iκαι Iτην Iπροώθηση Iτης Iνέας Iτεχνολογίας. 

3.2 Τι είναι η τεχνολογία blockchain 

Πρακτικά, το Iblockchain είναι μία Iσειρά καταχωρίσεων Iπου αφορούν Iσυναλλαγές, σε Iένα 

δημόσιο Iβιβλίο (ledger). IΚάθε καινούρια Iομάδα καταχωρήσεων I(block) συνδέεται Iμε τα 

προηγούμενα, Iδημιουργώντας μία «αλυσίδα» καταχωρίσεων, Iδηλαδή ένα Iblockchain. IΤα 

blocks αυτά Iσυνδέονται μονοσήμαντα Iμεταξύ τους και προκύπτουν μέσω μιας διαδικασίας που 

ονομάζεται Proof of Work (PoW), κατά την οποία Iεπιτυγχάνεται η αλγοριθμική Iεπίλυση ενός 

δύσκολου Iυπολογιστικού προβλήματος. IΤην επίλυση του Iυπολογιστικού προβλήματος 

αναλαμβάνουν πολλοί υπολογιστές Iπου είναι Iσυνδεμένοι στο Iδίκτυο και Iπαράγουν τη 

λεγόμενη εξόρυξη (mining),Iγια την επίλυση του προβλήματος. Με αυτό τον τρόπο Iτο 

blockchain Iλειτουργεί ως Iένα αποκεντρωμένο I(decentralized) λογιστικό Iκαθολικό, το Iοποίο 

είναι Iκοινό για Iόλους τους συμμετέχοντες, καθώς Iόλοι οι Iεμπλεκόμενοι αποθηκεύουν Iένα 

αντίγραφο του Iκαι το συντηρούν, Iεξασφαλίζοντας την Iασφάλεια και τη Iδιαφάνεια των 

συναλλαγών. 

Η Iτεχνολογία blockchain Iεπιτρέπει στα Iεπιμέρους μέρη Iνα συμμετέχουν Iσε Iασφαλείς 

συναλλαγές, Iχωρίς να Iχρειάζεται μεσάζοντας. IΣτα βασικά Iχαρακτηριστικά Iτης 

περιλαμβάνονται Iμηχανισμοί που Iεπιτρέπουν στα Iσυμμετέχοντα μέρη Iνα προσδιορίζουν Iμε 

ασφάλεια Iτην ημερομηνία Iκαι την Iπροέλευση των Iδεδομένων Iπου περιλαμβάνει Iκάθε block της 

αλυσίδας. IΕπίσης, οι Iεγγραφές δεδομένων Iστην αλυσίδα blockchain Iείναι αμετάβλητες, Iδηλαδή 

τα Iδεδομένα δεν Iμπορούν να Iτροποποιηθούν Iή να Iδιαγραφούν μετά την καταχώρησή τους σε 

αυτή. IΕπιπλέον, η Iπρόσβαση των χρηστών Iστην αλυσίδα Iblockchain επαληθεύεται, Iκαι τα 

Iσυστήματα Iτεχνολογίας blockchain Iπεριέχουν αυτοματοποιημένες Iλειτουργίες για Iτην 

εκτέλεση Iέξυπνων συμβάσεων, Iεφόσον εκπληρώνονται Iορισμένα κριτήρια. 

Τα blockchains αποτελούν Iμια κατηγορία Iτεχνολογιών κατανεμημένου Iκαθολικού (DLT), 

Iπρόκειται δηλαδή Iγια ένα Iείδος βάσης Iδεδομένων όπου Iκαταγράφονται συναλλαγές, Iοι οποίες 

Iαποθηκεύονται ως Iαμετάβλητα αρχεία. IΤο καθολικό Iείναι κατανεμημένο, Iδεδομένου ότι 

Iυπάρχουν πολλαπλά Iαντίγραφα των blocks Iτης αλυσίδας, Iτα οποία Iφυλάσσονται σε Iδιάφορα 

συστήματα Iπου αποκαλούνται Iκόμβοι. Επίσης, Iτα αντίγραφα Iεπικαιροποιούνται με Iτη χρήση 

Iενός αλγορίθμου Iσυναίνεσης (PoW) Iο οποίος Iορίζει τον Iτρόπο με Iτον οποίο Iμπορεί να 

Iπροστεθεί ένα Iνέο block στην Iαλυσίδα, διασφαλίζοντας την ομοιογένεια όλων των 

αντιγράφων. Συνεπώς, το blockchain Iείναι μια Iβάση δεδομένων Iμε διαδοχικά «blocks» 

Iδεδομένων που Iέχουν προστεθεί Iσε καθένα Iαπό τα Iπολλαπλά αντίγραφα Iτου καθολικού. IΚάθε 

block περιέχει Iένα κλειδί (hash), Iδηλαδή ένα Iκρυπτογραφικό αποτύπωμα, Iπου μπορεί Iνα 

χρησιμοποιηθεί Iγια την Iεπαλήθευση του Iπεριεχομένου του Iπροηγούμενου block. 
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3.3 Εκδόσεις blockchain 

Blockchain Iv1.0 I(Bitcoin) 

Η Iαρχική Iεφαρμογή Iτης Iτεχνολογίας blockchain Iοδήγησε Iστην Iπρώτη I(v1.0) εφαρμογή Iτης: Iτα 

κρυπτονομίσματα I(με Iπρώτο Iκαι πιο Iγνωστό Iτο Ibitcoin), Iγια τη διενέργεια Iχρηματικών 

συναλλαγών Iστο διαδίκτυο. IΆλλωστε Iαυτός Iήταν Iκαι Iο αρχικός Iστόχος Iτης Iτεχνολογίας, Iκαθώς 

σύμφωνα με Iτον INakamoto αυτό Iπου προσπαθούσε Iνα Iπετύχει ήταν Iη Iδημιουργία Iενός 

ηλεκτρονικού Iσυστήματος πληρωμών, Iβασισμένου Iόχι Iστην εμπιστοσύνη, Iαλλά Iστη 

κρυπτογραφική επαλήθευση. IΈτσι, στην Iπρώτη Iτου Iέκδοση Iτο blockchain Iπαρέχει Iστους 

συμμετέχοντες Iστο Iδίκτυο Iένα Iσύνολο Iπροκαθορισμένων Iλειτουργιών, Iπου σχετίζονται Iμε την 

Απόδειξη Iτης Ιδιοκτησίας I(Proof of Ownership). IΣε Iαυτή Iτη περίπτωση, Iτο blockchain 

χρησιμοποιείται I-σε Iσυνδυασμό Iμε Iτην εξουσιοδότηση Iκαι την Iαυθεντικοποίηση- Iγια Iνα 

αποδείξει Iτην Iιδιοκτησία σε Iένα Iπεριουσιακό Iστοιχείο (Swan, I2018). 

Παρόλα Iαυτά, Iη Iτεχνολογία blockchain, Iλόγω Iτων εγγενών Iχαρακτηριστικών Iτης, παρουσιάζει 

πλεονεκτήματα που Iμπορούν Iνα Iχρησιμοποιηθούν Iκαι Iσε άλλες εφαρμογές, Iμεταξύ των Iοποίων 

αναφέρονται Iενδεικτικά I(Drescher, I2017): 

 Απόδειξη Iτης Ύπαρξης (Proof of Existence): IΕδώ η Iαποθήκευση Iτων Iδεδομένων έχει Iκύριο 

στόχο Iτην απόδειξη Iτης Iύπαρξης (π.χ. Iμητρώα Iμε ονόματα, Iπατέντες, άδειες, Iκ.ά.). 

 Απόδειξη Iτου Χρόνου (Proof of time): IΣε Iαυτή Iτην περίπτωση Iείναι Iσημαντική και Iη 

απόδειξη Iτης χρονικής Iστιγμής, Iστην Iοποία Iπροστέθηκε Iη Iεγγραφή Iστο blockchain. IΑυτό 

καθίσταται Iδυνατό λόγω Iτης Iεγγενούς δυνατότητας Iτου blockchain Iνα Iεγγράφει τον Iχρόνο 

σε Iκάθε block, Iόταν Iαυτό εισάγεται Iστο Iδίκτυο. 

 Απόδειξη Iτης Σειράς (Proof of order): IΛόγω Iτης Iπροηγούμενης δυνατότητας, ουσιαστικά το 

blockchain Iπροσφέρεται Iγια την Iαπόδειξη Iτης Iαλληλουχίας Iτων γεγονότων. IΠεριπτώσεις 

που Iμπορούν Iνα Iωφεληθούν από το Iχαρακτηριστικό αυτό Iείναι Iεκείνες Iγια τις Iοποίες Iέχει 

σημασία η Iχρονική Iσειρά Iτων γεγονότων I(π.χ. η Iπαρακολούθηση Iμιας Iδιαδικασίας 

δημόσιων Iπρομηθειών, Iμιας Iδιαδικασίας αιτήσεων, Iκ.ά.). 

Blockchain v2.0 (Ethereum) 

Η Iνέα Iγενιά Iblockchain (v2.0) Iείναι Iαυτή Iπου Iεπιτρέπει Iτα Iλεγόμενα Iέξυπνα συμβόλαια I(smart 

contracts), Iδηλαδή Iμικρά Iπρογράμματα Iλογισμικού Iπου εκτελούνται Iμέσα Iστο Iblockchain. IΗ 

πιο Iγνωστή εφαρμογή blockchain I2.0 είναι Iαυτή του Ethereum, Iπου Iδόθηκε Iστη Iδημοσιότητα 

στις 30 IΙουλίου I2015 Iαπό Iτον IVitalik IButerin (Buterin, I2015). 

Όπως Iκαι Iστην Iπερίπτωση του IBitcoin, Iτο IEthereum δεν Iελέγχεται Iαπό Iκάποια κεντρική Iαρχή, 

αλλά Iείναι μια Iπλατφόρμα Iανοιχτού Iκώδικα. IΚάθε block Iδιατηρείται και Iενημερώνεται από 

πολλούς κόμβους, Iπου είναι Iσυνδεδεμένοι στο Iδίκτυο. IΣτην καρδιά Iτου Ethereum Iβρίσκεται η 

εικονική Iμηχανή IEthereum IVirtual IMachine (EVM), Iη Iοποία μπορεί Iνα εκτελεί κώδικα 

οποιασδήποτε Iαλγοριθμικής πολυπλοκότητας. IΚάθε κόμβος Iτου Iδικτύου χρησιμοποιεί Iτην 
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EVM Iκαι Iεκτελεί ακριβώς Iτις ίδιες Iοδηγίες με Iτους Iυπόλοιπους Iκόμβους (Buntinx, I2017). Ο 

μηχανισμός Iπου Iχρησιμοποιείται για Iτην επικύρωση Iτων καινούργιων Iμπλοκ Iείναι προς Iτο 

παρόν Iο Proof of Work. IΔηλαδή, Iκαι σε Iαυτή Iτην Iπερίπτωση το Iκίνητρο Iτων miners Iγια Iτην 

παροχή της Iεπεξεργαστικής Iτους Iισχύος και Iτην Iεξόρυξη Iτων Iblocks είναι Iοικονομικό, Iόμως Iόχι 

σε IBitcoin, αλλά Iστο λεγόμενο Gas, Iτου Iοποίου Iη Iαξία είναι Iεκφρασμένη Iσε Iether. Η Iσυνολική 

κατάσταση Iτου IΕthereum blockchain αντιπροσωπεύει Iτην Iκατάσταση Iόλων Iτων έξυπνων 

συμβολαίων, αναφορικά με Iτις εισόδους Iτους, τις Iμεταβλητές Iτους και Iτις Iεξόδους Iτους. 

Ένα Iέξυπνο Iσυμβόλαιο Iείναι Iένα Iκομμάτι Iκώδικα Iπου Iαποθηκεύεται Iσε Iηλεκτρονικό 

υπολογιστή Iχωρίς Iνα Iμπορεί Iκάποιος Iνα το Iπαραβιάσει I(Κύπρος, 2018). IΟ Iκώδικας εκτελείται 

όταν Iμια Iσυναλλαγή αποστέλλεται Iσε μια Iδιεύθυνση Iκαι Iεκτελεί Iαυτόματα κάποιες Iμεθόδους, 

υπό Iπροκαθορισμένες Iσυνθήκες. IΕίναι Iσυνεπώς Iδυνατόν Iνα συμπεριληφθεί Iένας Iκώδικας, Iπου 

να Iεπιτρέπει Iτην Iενσωμάτωση Iστην Iσυναλλαγή μιας Iενέργειας τύπου I«εάν X, τότε Y», Iόπου Iθα 

ελέγχει Iγια Iσυγκεκριμένους Iόρους που Iπρέπει Iνα Iπληρούνται Iώστε Iνα Iενεργήσει Iαναλόγως. IΓια 

παράδειγμα, Iμπορεί κάποιος να φανταστεί προϊόντα Iπου Iόταν Iπαραδίδονται Iστην Iμεταφορική 

εταιρεία Iκαι σαρώνεται Iηλεκτρονικά Iτο Ibarcode Iτους από Iτον Iοδηγό, Iδιενεργείται Iαυτόματα 

πληρωμή Iστο Iεργοστάσιο Iπαραγωγής κ.λπ. 

Με Iτα Iέξυπνα συμβόλαια Iκατοχυρώνεται Iη Iεμπιστοσύνη, Iκαθώς Iδημιουργείται Iη βεβαιότητα 

ότι η Iσυναλλαγή Iθα εξελιχθεί όπως Iείχε Iαρχικά Iσυμφωνηθεί I(Gray & Hajduk, 2017). 

Ταυτόχρονα, Iελαττώνεται Iδραστικά ο Iκίνδυνος Iτου Iανθρώπινου λάθους Iπου Iεμφιλοχωρεί 

σταI«γραπτά» συμβόλαια Iκαι Iδιαδικασίες, Iκαθώς Iκαι Iτο κόστος, Iεφόσον Iεξαλείφονται οι 

διαμεσολαβητές. 

Blockchain v3.0 (Dapps) 

Με Iτα έξυπνα Iσυμβόλαια, Iτα Iοποία Iαποτελούν τη Iβασική I«κλάση» Iστη IδικήIτου, 

αντικειμενοστραφή γλώσσα προγραμματισμού I(Solidity), το Ethereum Iεπιτρέπει στους  

χρήστες τη δημιουργία των δικών τους λειτουργιών. IΜε Iτον Iτρόπο Iαυτό, χρησιμεύει Iως 

πλατφόρμα Iγια Iπολλούς Iδιαφορετικούς Iτύπους Iαποκεντρωμένων εφαρμογών I(Dapp’s) 

Blockchain, Iοι οποίες Iεκτελούν Iτον Iκώδικά τους Iστο Iδίκτυο Iτου blockchain, Iχρησιμοποιώντας 

αποκεντρωμένη Iαποθήκευση και Iαποκεντρωμένη επικοινωνία. IΗ Iανάπτυξη των 

αποκεντρωμένων Iεφαρμογών Iστο IEthereum, Iθεωρείται από Iπολλούς Iως Iτο blockchain Iv3.0. 

Μελλοντικά 

Σε Iότι Iαφορά Iτο μέλλον I(blockchain v4.0), Iοι Iπερισσότεροι Iειδικοί Iθεωρούν Iότι Iαυτό θα 

Iαναφέρεται Iσε Iυψηλού Iεπιπέδου Iικανοποίηση Iτων Iεπιχειρησιακών Iαπαιτήσεων των 

Iοργανισμών Iκαι Iτων επιχειρήσεων Iμε Iλύσεις blockchain. IΓια Iπαράδειγμα, οραματίζονται Iένα 

Iμέλλον όπου Iτα μηχανήματα Iθα παραγγέλνουν Iτα Iίδια τους Iτα ανταλλακτικά, Iόπου Iη 

Iδιαχείριση Iτης Iεφοδιαστικής Iαλυσίδας Iθα είναι αυτοματοποιημένη, Iόπου Iοι 

Iχρηματοοικονομικές Iσυναλλαγές Iκαι οι Iπληρωμές, η Iσυλλογή Iδεδομένων από το Internet of 

Things (IoT) κ.λπ. Iθα Iυλοποιείται με Iτην τεχνολογία blockchain Iκαι Iμε Iαποκεντρωμένες 

Iεφαρμογές (Unibright, I2017). 
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3.4 Τύποι blockchain 

Παρόλο που η τεχνολογία blockchain έχει συνδεθεί ως επί το πλείστον με τα 

κρυπτονομίσματα, τα blockchains μπορεί να ποικίλουν και να είναι αδειοδοτημένα 

(permissioned) ή Iμη αδειοδοτημένα (permissionless), δημόσια (public) ή ιδιωτικά (private), 

ανάλογα με τα δικαιώματα των χρηστών που έχουν πρόσβαση σε αυτά, αλλά και το δικαίωμα 

να τροποποιήσουν τις εγγραφές (blocks) τους ή να δημιουργήσουν νέα blocks. 

Στα δημόσια μη αδειοδοτημένα blockchains, το σύνολο του δικτύου είναι προσβάσιμο 

δημοσίως από όλους τους υπολογιστές και τις συσκευές. Ο οποιοδήποτε μπορεί να έχει 

πρόσβαση στον κώδικα (open source), να ξεκινήσει την εκτέλεση ενός κόμβου του δικτύου σε 

κάποια τοπική συσκευή, να ξεκινήσει και να ολοκληρώσει κάποια συναλλαγή εντός του 

δικτύου, να ταυτοποιήσει συναλλαγές, και όλα αυτά ενώ παραμένει ανώνυμος προς το 

υπόλοιπο δημόσιο δίκτυο. Το αποκεντρωμένο blockchain είναι προσβάσιμο με ίσες 

δυνατότητες από όλους, χωρίς οποιαδήποτε διαδικασία ταυτοποίησης. Παράδειγμα σε αυτή 

την κατηγορία αποτελούν τα blockchains καταγραφής συναλλαγών του κρυπτονομίσματος 

Bitcoin (BTC). 

Στα ιδιωτικά αδειοδοτημένα blockchains, το οικοσύστημα στο οποίο φιλοξενείται το 

blockchain και τα δεδομένα αυτού είναι κλειστό, και μόνο οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες 

μπορούν να εκτελούν ενέργειες, ανάλογα με τα δικαιώματα που έχουν. Οι αποθηκευμένες 

πληροφορίες διατίθενται μόνο σε συγκεκριμένους συμμετέχοντες, που προσδιορίζονται 

σύμφωνα με τους μηχανισμούς διαχείρισης, οι οποίοι βασίζονται στην αρχή της συναίνεσης 

και ενδέχεται να διαφέρουν σε κάθε blockchain. Τα blockchains αυτής της κατηγορίας είναι 

δομημένα με ένα σύνολο κανόνων που διέπουν τον τρόπο που πρέπει να γίνει η οποιαδήποτε 

συναλλαγή, με σκοπό να ικανοποιήσουν τις ιδιαίτερες ανάγκες ενός οργανισμού, όπως για 

παράδειγμα η διατήρηση ιστορικού αλλαγών (audit trail) σε βάσεις δεδομένων. Περιέχουν 

παραλλαγές των ελέγχων διαχείρισης που βρίσκονται υπό την εποπτεία φορέων 

εκμετάλλευσης δικτύου οι οποίοι ενισχύουν την ασφάλεια και προσδιορίζουν την πρόσβαση. 

Αυτός ο τύπος του blockchain διατηρεί όλα τα κύρια χαρακτηριστικά της τεχνολογίας 

blockchain, όπως η διατηρησιμότητα των δεδομένων, ο αυτόματος συγχρονισμός δεδομένων, 

παρέχοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα ύπαρξης αυστηρών κανόνων ιδιωτικότητας και 

ασφάλειας. Παράδειγμα ιδιωτικού blockchain αποτελεί η υλοποίηση του Multichain 

(Srivastav, 2018). 

3.5 Η τεχνολογία blockchain στην παγκόσμια αγορά 

Το blockchain τα τελευταία χρόνια έχει περάσει από πολλά στάδια και έχει γνωρίσει μια 

ιδιαίτερη δημοσιότητα, κυρίως χάρη στο bitcoin και τα άλλα κρυπτονομίσματα που 

ανταλλάσσονται μεταξύ χρηστών σε τεράστιες ποσότητες καθημερινά μέσω των αντίστοιχων 

διαδικτυακών εφαρμογών. Πλέον όμως της χρήσης του στην οικονομία των 

κρυπτονομισμάτων, ολοένα και περισσότεροι κλάδοι εντοπίζουν πλεονεκτήματα της χρήσης 
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του blockchain σε εφαρμογές σε λειτουργίες που εκτελούνται καθημερινά και χρειάζονται τον 

αδιάβλητο και κοινόχρηστο χαρακτήρα του blockchain. 

Σε Iέκθεση της Iσυμβουλευτικής εταιρείας IGartner για το Blockchain I(Furlonger & 

Kandaswamy, 2018), Iεπισημαίνεται Iότι, Iαν και Iοι τεχνικές δυνατότητες Iτου blockchain 

εξελίσσονται, Iεντούτοις, Iη Iπραγματικότητα Iδεν Iσυνάδει με Iτις Iδιαστάσεις της Iδημοσιότητας 

που Iέχει Iπροσλάβει, Iενώ Iοι Iδυνατότητες Iπου Iπαρέχει δεν προσφέρονται Iακόμα Iγια Iυλοποίηση 

σε Iκρίσιμες Iεπιχειρηματικές Iδιαδικασίες. IΠιο συγκεκριμένα, Iη εν λόγω τεχνολογία Iαναλύεται 

με βάση Iτον Κύκλο Τάσης (Hype Cycle). IΟ Κύκλος Τάσης Iτης IGartner Iείναι Iμια Iγραφική 

απεικόνιση Iτων τάσεων Iστην Iτεχνολογία Iκαι την Iκαινοτομία, Iπου Iχρησιμοποιείται Iως Iεργαλείο 

κυρίως Iγια την Iπαρακολούθηση Iτης ωριμότητας Iμιας Iτεχνολογίας Iκαι Iτων Iμελλοντικών Iτης 

δυνατοτήτων Iστην παγκόσμια αγορά. 

Σύμφωνα με την Gartner, κάθε τεχνολογία περνάει πέντε στάδια εξέλιξης από την αρχική 

εμφάνιση της ως καινοτομίας μέχρι την πλήρως παραγωγική αξιοποίηση της (Gartner, 2018). 

Τα στάδια αυτά είναι τα εξής: 

1. Innovation Trigger - Εμφάνιση καινοτομίας (πυροδότηση κύκλου) 

2. Peak of Inflated Expectations - Κορύφωση προσδοκιών 

3. Trough of Disillusionment - Περίοδος απογοήτευσης 

4. Slope of Enlightenment  - Περίοδος του διαφωτισμού 

5. Plateau of Productivity - Παραγωγική αξιοποίηση 

Σύμφωνα με την Gartner και τον Hype Cycle for Emerging Technologies, το blockchain τον 

Ιούλιο του 2016 μόλις είχε ξεπεράσει τα στάδια του Innovation Trigger, αν και ως τεχνολογία 

ήταν γνωστή ήδη από το Nakamoto και το Bitcoin που πρωτοεμφανίστηκαν το 2008. Μόλις 

ένα χρόνο μετά, τον Ιούλιο του 2017, πλησίαζε το τέλος του σταδίου των προσδοκιών, με μία 

εκτίμηση ότι χρειάζεται ακόμη 5-10 έτη για να προχωρήσει στην ευρεία αποδοχή και τη χρήση 

σε παραγωγικές εφαρμογές. Τον Αύγουστο του 2018, το blockchain κάνει τα πρώτα του 

βήματα στην περίοδο της απογοήτευσης, ενώ παραμένει μία τεχνολογία η οποία εκτιμάται ότι 

χρειάζεται ακόμη 5-10 έτη για την πλήρη παραγωγική αξιοποίηση της. Όπως υποστηρίζει η 

Gartner, Iμόλις το I15% των Iσχετικών επιχειρηματικών Iπροσπαθειών επιβιώνει Iμετά τον πρώτο 

Iχρόνο, ενώ Iκαι στο IGithub
2
, τα Iέργα που Iσχετίζονται με Iτο blockchain, αν Iκαι αγγίζουν Iτις 

8.600/έτος, Iέχουν μέση Iδιάρκεια ζωής I1,2 έτη και μόλις Iτο 8% Iείναι ενεργά I(Trujillo et al., 

2017). 

 

                                                 
2
 Το Github είναι η μεγαλύτερη διαδικτυακή πλατφόρμα ανάπτυξης λογισμικού. 



 

17 

 

 

Διάγραμμα 1: Κύκλος Τάσης για τις τεχνολογίες blockchain, 2019 

Πηγή: Gartner (2019) 

 

Σύμφωνα Iμε το Gartner Hype Cycle for Blockchain Technologies που δημοσιεύτηκε τον 

Οκτώβριο του 2019, η τεχνολογία blockchain ολισθαίνει στο στάδιο της απογοήτευσης. Η 

αγορά θα αρχίσει να ξεφεύγει από αυτό το στάδιο το 2021, καθώς οι τεχνολογικές εξελίξεις και 

οι πραγματικές περιπτώσεις χρήσης που υποστηρίζονται αποκλειστικά από το blockchain 

συνεχίζουν να εξελίσσονται. Η περίοδος απογοήτευσης υπογραμμίζει τις τεχνολογίες και τις 

αγορές όπου το ενδιαφέρον έχει μειωθεί, καθώς τα πειράματα και οι υλοποιήσεις 

αποτυγχάνουν να υλοποιηθούν (Διάγραμμα 1). 

Στην ίδια κατεύθυνση ακριβώς κινούνται και αναλύσεις μεγάλων συμβουλευτικών εταιριών, 

όπως της Deloitte, σύμφωνα με την έρευνα της οποίας το 39% της παγκόσμιας αγοράς θεωρεί 

ότι το blockchain είναι υπερεκτιμημένο, με τον αριθμό αυτό να ανέρχεται σε 44% για την 

αγορά των ΗΠΑ (Deloitte, 2018). Στην ίδια έρευνα οι αναλυτές της Deloitte εξηγούν ότι, όπως 

τα πρώτα αυτοκίνητα που κινούνταν με καύσιμα φαίνονταν περίεργα και υπερεκτιμημένα στο 

μέσο πολίτη που χρησιμοποιούσε για την μετακίνηση του όχημα κινούμενο με άλογα ή άλλα 

ζώα, έτσι και το blockchain έχει υιοθετηθεί σε μεγάλο βαθμό μόνο από όσους έσπευσαν να 

ασχοληθούν με την αγορά των κρυπτονομισμάτων και στη συνέχεια έγινε γνωστό και στο 

ευρύτερο κοινό της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Και ενώ οι περιπτώσεις χρήσης του 

blockchain εισέρχονται δειλά στην παραγωγή σε αυτό το χρονικό σημείο, υπάρχει πληθώρα 

ιδεών στην αγορά, με μεγάλες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο να δημιουργούν νέες 

περιπτώσεις χρήσης και να επενδύουν στην τεχνολογία του blockchain, είτε μόνες τους, είτε 

διαμορφώνοντας κοινοπραξίες. 
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Σύμφωνα με το Forbes, τα αμέσως επόμενα βήματα για την τεχνολογία του blockchain είναι η 

δημιουργία των security tokens, τα οποία θα προσελκύσουν ολοένα και περισσότερους 

επενδυτές συνηθισμένους στην αγορά μετοχών σε εταιρίες. Τα κρυπτονομίσματα που 

διατίθενται μέχρι και σήμερα στις διαδικασίες των Initial Coin Offerings (ICOs), με τις οποίες 

διάφορες ιδέες και εφαρμογές βασισμένες στο blockchain εκδίδουν κρυπτονομίσματα που 

χρησιμοποιούνται στην ίδια την πλατφόρμα για τη λειτουργία της, δεν έχουν καταφέρει να 

γίνουν αρκετά σημαντικά για τους επενδυτές και θα πρέπει να υιοθετηθεί ένα μοντέλο 

παρόμοιο με την εμπορία δικαιωμάτων και ασφαλίστρων μετοχών για να εισέλθουν πιο 

«μεγάλοι παίκτες» στην αγορά του blockchain. 

Επιπλέον των αλλαγών στο οικονομικό και επενδυτικό μοντέλο που παρουσιάζουν οι διάφορες 

πλατφόρμες που βασίζονται στο blockchain, σύμφωνα με το Forbes μέσα στα επόμενα χρόνια 

θα γίνουν μεγάλες αλλαγές και στα επιχειρησιακά μοντέλα λειτουργίας και ανάπτυξης 

εφαρμογών βασισμένων στο blockchain μέσα από τη δημιουργία μεγάλων αποκεντρωμένων 

οικοσυστημάτων. Τα μοντέλα σχέσεων επιχειρήσεων με πελάτες και επιχειρήσεις είναι 

ξεπερασμένα για να μπορούν να εφαρμοστούν ως έχουν στα peer to peer δίκτυα με τους 

εκατοντάδες συμμετέχοντες. (Bussmann, 2018). 

Σύμφωνα με τον Avivah Litan, διακεκριμένο αναλυτή και αντιπρόεδρο έρευνας της Gartner 

«οι τεχνολογίες blockchain δεν έχουν φτάσει ακόμη στην υπερβολή και τα περισσότερα έργα 

blockchain έχουν κολλήσει στον πειραματισμό». Το Blockchain ακόμα δεν επιτρέπει μια 

ψηφιακή επιχειρηματική επανάσταση σε όλα τα επιχειρηματικά οικοσυστήματα και μπορεί να 

μην το καταφέρει ως και το 2028, όταν η Gartner αναμένει ότι τα Iπραγματικά οφέλη Iτης 

τεχνολογίας θα γίνουν ευρέως Iαποδεκτά, ενώ Iτα σχετικά Iεργαλεία και οι Iμεθοδολογίες θα 

σταθεροποιηθούν. 

3.6 Οφέλη και πλεονεκτήματα του blockchain 

Σε όλες τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού, στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, στην 

υγειονομική περίθαλψη, στην κυβέρνηση και σε πολλές άλλες βιομηχανίες, οι ερευνητές 

διερευνούν τρόπους για να χρησιμοποιήσουν το blockchain για να αλλάξουν τα παραδοσιακά 

επιχειρηματικά μοντέλα. Τα οφέλη που προκύπτουν από την τεχνολογία του blockchain είναι 

(Fauvel, 2017; Hooper, 2018; Redbytes, 2018): 

 Καλύτερη Διαφάνεια: Τα ιστορικά συναλλαγών καθίστανται πιο διαφανή με Iτη χρήση Iτης 

τεχνολογίας Iblockchain. Επειδή Iτο blockchain είναι Iένας τύπος κατανεμημένου Iκαθολικού, 

όλοι Iοι συμμετέχοντες Iστο δίκτυο μοιράζονται την ίδια τεκμηρίωση σε αντίθεση με τα 

μεμονωμένα αντίγραφα. Αυτή Iη κοινή Iέκδοση μπορεί Iνα ενημερωθεί Iμόνο μέσω 

συναίνεσης, Iπράγμα που Iσημαίνει ότι Iόλοι πρέπει Iνα συμφωνήσουν Iσε αυτήν. Για να 

αλλαχθεί μια εγγραφή ενιαίας συναλλαγής θα απαιτούσε την τροποποίηση όλων των 

επόμενων αρχείων και τη συνεργασία ολόκληρου του δικτύου. Έτσι, τα δεδομένα σχετικά 

με ένα blockchain είναι πιο ακριβή, συνεπή και διαφανή από ό,τι όταν μετακινούνται μέσω 
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διαδικασιών που περιλαμβάνουν χαρτί. Είναι Iεπίσης διαθέσιμο σε Iόλους τους 

συμμετέχοντες που Iέχουν άδεια Iπρόσβασης. 

 Βελτιωμένη Ασφάλεια: Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους το blockchain γίνεται 

πιο ασφαλές από άλλα συστήματα τήρησης αρχείων. Οι Iσυναλλαγές Iπρέπει να Iεγκριθούν 

πριν Iκαταγραφούν. Αφού εγκριθεί μια συναλλαγή, κρυπτογραφείται και Iσυνδέεται με την 

προηγούμενη συναλλαγή. Αυτό, μαζί με Iτο γεγονός ότι οι πληροφορίες αποθηκεύονται σε 

ένα δίκτυο υπολογιστών αντί σε έναν μόνο διακομιστή, καθιστά πολύ δύσκολο για τους 

χάκερ να υπονομεύσουν τα δεδομένα της συναλλαγής. Σε κάθε κλάδο όπου η προστασία 

ευαίσθητων δεδομένων είναι ζωτικής σημασίας (π.χ. χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, 

κυβέρνηση, υγειονομική περίθαλψη), το blockchain έχει την ευκαιρία πραγματικά να 

αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο μοιράζονται κρίσιμες πληροφορίες βοηθώντας στην 

πρόληψη της απάτης και της μη εξουσιοδοτημένης δραστηριότητας. 

 Ιχνηλασιμότητα: Στη διοίκηση μιας εταιρείας που ασχολείται με προϊόντα που διακινούνται 

μέσω μιας σύνθετης αλυσίδας εφοδιασμού, θα μπορούσε κανείς να καταλάβει πόσο 

δύσκολος είναι ο εντοπισμός της προέλευσης ενός στοιχείου. Όταν οι ανταλλαγές αγαθών 

καταγράφονται σε ένα blockchain, καταλήγουν σε ένα ίχνος ελέγχου που δείχνει από πού 

προέρχεται ένα περιουσιακό στοιχείο και κάθε στάση που έκανε κατά τη διάρκεια του 

ταξιδιού του. Αυτά τα ιστορικά δεδομένα συναλλαγών μπορούν να βοηθήσουν στην 

επαλήθευση της αυθεντικότητας των περιουσιακών στοιχείων και στην πρόληψη της 

απάτης. 

 Αποτελεσματικότητα και ταχύτητα: Στις παραδοσιακές διαδικασίες όπως το εμπόριο, η 

γραφειοκρατία ή οτιδήποτε αποτελεί μια χρονοβόρα διαδικασία που είναι επιρρεπής σε 

ανθρώπινο λάθος και συχνά απαιτεί τη διαμεσολάβηση τρίτων, έρχεται η τεχνολογία 

blockchain πετυχαίνοντας τον εξορθολογισμό και την αυτοματοποίηση αυτών των 

διαδικασιών, με τις συναλλαγές να μπορούν να ολοκληρωθούν γρηγορότερα και 

αποτελεσματικότερα. Δεδομένου ότι η τήρηση αρχείων πραγματοποιείται με τη χρήση ενός 

ενιαίου ψηφιακού ημερολογίου που μοιράζεται μεταξύ των συμμετεχόντων, δεν χρειάζεται 

να υπάρξει συμβιβασμός με πολλαπλούς καταλόγους με αποτέλεσμα να υπάρχει λιγότερη 

ακαταστασία. Και όταν όλοι έχουν πρόσβαση στις ίδιες πληροφορίες, αυξάνεται η 

εμπιστοσύνη μεταξύ τους χωρίς την ανάγκη πολλών διαμεσολαβητών. Έτσι, η εκκαθάριση 

και ο διακανονισμός μπορούν να συμβούν πολύ πιο γρήγορα. 

 Κόστος: Για τους περισσότερους οργανισμούς, η μείωση του κόστους αποτελεί 

προτεραιότητα. Με την τεχνολογία blockchain, δεν χρειάζονται τρίτοι ή μεσάζοντες για να 

δοθούν εγγυήσεις γιατί δεν έχει σημασία αν μπορεί κανείς να εμπιστευτεί τον εμπορικό του 

συνεργάτη. Αντί αυτού, πρέπει απλώς να εμπιστευτεί τα δεδομένα σχετικά με το 

blockchain. Επίσης, δεν θα χρειαστεί να αναθεωρήσει τόσο την τεκμηρίωση για να 

ολοκληρώσει μια συναλλαγή επειδή όλοι θα έχουν επιτρέψει την πρόσβαση σε μια ενιαία, 

αμετάβλητη έκδοση. 
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3.7 Προβλήματα και κίνδυνοι του blockchain 

Ακριβώς όπως κάθε νόμισμα έχει δύο πλευρές, έτσι και η τεχνολογία blockchain έχει επίσης 

μειονεκτήματα. Ακολουθούν μερικά από τα βασικότερα (Fauvel, 2017; Redbytes, 2018). 

 Εγκληματικότητα: Λόγω της ανωνυμίας που υπάρχει στο αποκεντρωμένο blockchain και 

στα εικονικά νομίσματα που βασίζονται σε αυτά, έχουν γίνει η δεύτερη κατοικία για όλες 

τις παράνομες συναλλαγές. Ένα καλό παράδειγμα για αυτό είναι το «Silk Road», μια 

ψηφιακή μαύρη αγορά. Οι χρήστες χρησιμοποίησαν αυτή την πλατφόρμα για παράνομες 

συναλλαγές χρησιμοποιώντας εικονικά νομίσματα βασισμένα σε blockchain. Ωστόσο, το 

FBI κατάφερε να σταματήσει την λειτουργία του όταν έμαθε για την ύπαρξή του. Ακόμη 

και μετά από αυτή την ενέργεια όμως, πολλοί εξακολουθούν να πιστεύουν ότι αυτή η 

αποκεντρωμένη τεχνολογία είναι πολύ ελκυστική για τους παραβάτες. 

 Ταχύτητα συναλλαγής/κόστος: Οι κόμβοι είναι απαραίτητοι για την τήρηση του blockchain. 

Δυστυχώς, επειδή η blockchain είναι μια νέα τεχνολογία, υπάρχει σοβαρή έλλειψη κόμβων 

σε νέα δίκτυα και ευρεία ζήτηση για τη χρήση τέτοιων κόμβων. Αυτό σημαίνει ότι οι 

κόμβοι μπορούν να αναζητήσουν ανταμοιβές για την ολοκλήρωση των συναλλαγών που 

τους έχουν ανατεθεί. Έτσι, χάρη στη φύση της ζήτησης και της προσφοράς αυτής της 

συναλλαγής, ο συνολικός σκοπός του χαμηλού κόστους και των ταχέων συναλλαγών είναι 

δύσκολο να επιτευχθεί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα βραδύτερους χρόνους συναλλαγών και 

καθυστερημένες συναλλαγές. Αυτό συνδυάστηκε με το φουσκωμένο blockchain του 

δικτύου bitcoin και οδήγησε σε ακόμη πιο αργό χρόνο συναλλαγών. To Bitcoin 

ολοκληρώνει μόνο 7 συναλλαγές ανά δευτερόλεπτο - αρκετά μακριά από τον αρχικό όγκο 

συναλλαγών ανά δευτερόλεπτο. 

 Soft And Hard Forks: Είναι συνήθως το αποτέλεσμα των ζητημάτων κατεύθυνσης στην 

κοινότητα blockchain. Η κοινότητα και το ίδιο το blockchain είναι αποκεντρωμένα. 

Επομένως, κανένα άτομο ή ομάδα δεν μπορεί να έχει γενική επιρροή στους άλλους. Λόγω 

του αποκεντρωμένου χαρακτήρα του δικτύου, πρέπει να υπάρξει συμφωνία με τη μορφή 

συναίνεσης για να καθοριστεί ο καλύτερος τρόπος για να προχωρήσει. Μερικές φορές, τα 

δίκτυα blockchain ενδέχεται να χρειαστούν αλλαγή στο λογισμικό για να προχωρήσουν 

στην επόμενη φάση ανάπτυξης ή να προσαρμοστούν στον μεταβαλλόμενο χώρο. Αυτή η 

αλλαγή είναι γνωστή ως διχάλα (fork), πράγμα που σημαίνει ότι οι κόμβοι που 

αποφασίζουν να αναβαθμίσουν το νέο λογισμικό θα είναι σε θέση να συνεχίσουν να 

λειτουργούν, ενώ αυτοί που δεν θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το παλιό λογισμικό. Ως 

αποτέλεσμα, οι συναλλαγές θα βασίζονται στους τύπους λογισμικού. Επομένως, το νέο 

fork δεν θα μπορέσει να πραγματοποιήσει τις ίδιες συναλλαγές με το παλιό. Αυτό μπορεί 

να δημιουργήσει κάποια σοβαρά προβλήματα για το δίκτυο και την κρυπτογράφηση, 

καθώς τα forks δημιουργούν αίσθηση αβεβαιότητας στην κοινότητα. Υπάρχει μεγάλη 

συζήτηση στην κοινότητα κρυπτογράφησης σχετικά με τα forks (σκληρά και μαλακά) και 

κατά πόσο θα είναι η καταστροφή ολόκληρου του οικοσυστήματος εξαιτίας της 

κατακερματισμένης φύσης του blockchain, της διαίρεσης νομισμάτων/κοινοτήτων και της 
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συναίνεσης. Υπήρξε μια πρόσφατη έκθεση που ανέφερε ότι το Bitcoin έχει υποστεί αυτή 

την διαδικασία ήδη 44 φορές, γεγονός που έχει πλήξει την τιμή και δυναμική του. 

 Μέγεθος block: Το ταχέως αυξανόμενο μέγεθος του μπλοκ κάθε αλυσίδας μπορεί να 

επηρεάσει τη συναίνεση και την μη μεταβλητότητά του. Κάθε κόμβος είναι απαραίτητος 

για να διατηρηθεί η αλυσίδα και να παραμείνει στο δίκτυο. Αυτή η διαδικασία μπορεί να 

οδηγήσει σε συμφόρηση, απαιτώντας αυξημένους υπολογιστικούς πόρους για να 

διατηρηθεί η λειτουργία του δικτύου. Το πρόβλημα με το αυξημένο μέγεθος του μπλοκ 

είναι ότι υπάρχει η τάση για το δίκτυο να συγκεντρωθεί, αποτρέποντας έτσι τον 

πραγματικό σκοπό του blockchain. Οι κόμβοι θα απαιτούν σταδιακά υψηλότερα εμπόδια 

εισόδου, με αποτέλεσμα οι παίκτες με περισσότερους πόρους να στρέφονται στο 

μεγαλύτερο μερίδιο του δικτύου. Οι μεγαλύτεροι παίκτες στο δίκτυο θα είναι σε θέση να 

ελέγχουν ολοένα και περισσότερο τα σημαντικά μεγέθη του και θα έχουν μεγαλύτερη 

επιρροή - μια κατάσταση που είναι η πλήρης αντίθεση της ιδιοκτησίας του blockchain. 

Αυτός ο αυξανόμενος όγκος δεδομένων, ενώ αποτελεί πρόκληση, είναι αυτός που μπορεί 

αν λυθεί επαρκώς να διαδραματίσει βασικό ρόλο στην επιβίωση του blockchain. 
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4 Το blockchain και η Ευρωπαϊκή Ένωση 

4.1 Blockchain και στρατηγική της ΕΕ για την Ψηφιακή Ενιαία 

Αγορά 

Η IΕπιτροπή Γιούνκερ Iέθεσε ως προτεραιότητα Iαπό Iτον IΜάιο του I2015 τη Iδημιουργία Iτης 

Ενιαίας IΨηφιακής IΑγοράς I(European Commission, 2015). Η στρατηγική Iαυτή, που Iαποτελεί 

πρωτοβουλία Iτης Iστρατηγικής «Ευρώπη 2020»
3
, ήταν Iαπόρροια Iτης συνειδητοποίησης Iότι 

πολύ Iσυχνά οι IΕυρωπαίοι Iπολίτες Iαντιμετωπίζουν Iεμπόδια, όταν Iχρησιμοποιούν Iδιαδικτυακά 

εργαλεία και Iυπηρεσίες, Iενώ οι Iδιαδικτυακές αγορές εξακολουθούν Iνα Iπεριχαρακώνονται Iκατά 

κύριο Iλόγο Iστα εθνικά Iσύνορα ως προς τις διαδικτυακές Iυπηρεσίες. IΣτόχος της Επιτροπής 

Γιούνκερ Iήταν Iη δημιουργία Iμιας ενιαίας ψηφιακής Iαγοράς, Iόπου Iοι πολίτες Iκαι οι Iεπιχειρήσεις 

θα μπορούν Iνα έχουνIαπρόσκοπτη Iπρόσβαση σε Iδιαδικτυακά Iαγαθά Iκαι Iυπηρεσίες, 

ανεξαρτήτως εθνικότητας Iκαι τόπου Iδιαμονής. IΚλειδί Iγια Iτην Iεπίτευξη Iτου Iανωτέρου Iστόχου 

και τη Iδημιουργία Iτης IΨηφιακής Ενιαίας IΑγοράς, Iπου Iσύμφωνα Iμε υπολογισμούς Iθα μπορούσε 

να Iσυνεισφέρει €415 δις Iστην Iευρωπαϊκή Iοικονομία, αποτελεί Iη «αμοιβαία αναγνώριση» Iσε  

όλη Iτην IΕΕ. 

Στο Iπλαίσιο Iαυτό, Iείναι Iπροφανές Iότι Iη Iτεχνολογία blockchain Iφαίνεται Iιδιαίτερα Iελκυστική, 

καθώς Iεπιτρέπει Iασφαλείς και Iδιαδραστικές Iεφαρμογές, Iμε Iδιαφανείς Iδιαδικασίες, 

επαληθεύσιμες Iαπό Iόλα τα Iεμπλεκόμενα Iμέρη Iκαι Iόπου Iοι Iσυναλλαγές ολοκληρώνονται Iμε 

ασφάλεια, Iαμετάκλητα Iκαι Iχωρίς Iτην Iανάγκη Iτων Iκεντρικών οντοτήτων Iκαι των Iπερίπλοκων 

και Iδαπανηρών Iκλειστών Iσυστημάτων Iτους. IΙδιαίτερα στην Iπερίπτωση Iτης IΕΕ, όλα Iαυτά Iείναι 

ιδιαίτερα Iσημαντικά, Iκαθώς Iμια αποκεντρωμένη Iτεχνολογία Iόπως Iαυτή, Iπροσιδιάζει Iστον 

αποκεντρωμένο Iχαρακτήρα της Iίδιας Iτης Iδομής Iτης IΕΕ. IΕύκολα Iμπορεί να φανταστεί κανείς 

μια Iτέτοια Iπλατφόρμα σε Iπανευρωπαϊκή Iκλίμακα, Iμε Iσυναλλαγές Iπου θα Iπραγματοποιούνται 

διασυνοριακά Iσε Iπραγματικό Iχρόνο Iκαι Iχωρίς Iμεσάζοντες, Iμε Iτρόπο Iπου Iνα Iκαθιστά Iτην Iενιαία 

αγορά Iπραγματικότητα, Iκαι Iμάλιστα, Iαποφεύγοντας Iμεγάλο Iμέρος του Iσημερινού 

κατακερματισμού. 

4.2 Δράσεις Iκαι Iπρωτοβουλίες 

Πρωτοπόροι επιχειρηματίες Iήδη προσφέρουν Iκάποιες λύσεις βασισμένες Iσε τεχνολογίες 

blockchain και Iσημαντικοί οργανισμοί Iαπό παραδοσιακούς Iτομείς, όπως Iοι Iτράπεζες, Iοι 

ασφαλιστικές Iεταιρείες, Iτα Iχρηματιστήρια, η Iεφοδιαστική κ.λπ. Iσυμμετέχουν Iσε Iδιάφορα 

πιλοτικά Iέργα. IΕπίσης, πολλά κράτη-μέλη Iέχουν ανακοινώσει Iπρωτοβουλίες, Iκαθώς 

επιδιώκουν να Iενισχύσουν τη Iχρήση της Iσυγκεκριμένης Iτεχνολογίας. Στο Iπλαίσιο Iαυτό, Iη 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Iπροσπαθεί Iνα Iενισχύει Iτις Iυπάρχουσες πρωτοβουλίες Iκαι Iνα 

καλλιεργήσει Iτην Iσχετική Iτεχνογνωσία. 

                                                 
3
 Ανακοίνωση Iτης Επιτροπής, Iτης 6

ης
 Μαΐου 2015, Iμε τίτλο «Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της 

Ευρώπης» [COM(2015)0192]. 
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4.2.1 Horizon 2020 

Η Ευρωπαϊκή IΕπιτροπή Iχρηματοδοτεί Iέργα blockchain, Iμέσω Iτων Iερευνητικών Iπρογραμμάτων 

FP7
4
 και IHorizon 2020

5
, ήδη Iαπό το I2013. Με Iτα σημερινά Iδεδομένα, μέχρι Iτο 2020 Iθα 

χρηματοδοτήσει Iέργα που αξιοποιούν Iτεχνολογίες blockchain συνολικού Iπροϋπολογισμού 

€340 εκατ. (European ICommission , 2018a). 

Άξονας I«Βιομηχανική IΥπεροχή»
6
 

Υπό Iτον Iάξονα «Βιομηχανική Υπεροχή» του IHorizon 2020 έληξαν πριν λίγους μήνες οι εξής 

προσκλήσεις: 

1. Πρόσκληση με Iτίτλο «Blockchains for Social Good», με Iσκοπό την Iενίσχυση 

πρωτοβουλιών Iπου έχουν Iστόχο την Iανάπτυξη αποδοτικών Iκαι Iαποτελεσματικών 

αποκεντρωμένων λύσεων Iγια την αντιμετώπιση Iτων κοινωνικών Iπροκλήσεων I(European 

Commission, 2018b). 

2. Πρόσκληση με Iτίτλο «Blockchain and distributed ledger technologies (DLT) for SMEs», με 

σκοπό την επιλογή Iέργων που Iθα καταφέρουν Iνα βρουν Iβιώσιμες λύσεις Iστα μειονεκτήματα 

της τεχνολογίας DLT, Iόπως αυτά Iπου σχετίζονται Iμε τη Iδιαλειτουργικότητα, Iτα πρότυπα 

και την Iπροστασία των δεδομένων (European Commission, 2018c). 

Άξονας I«Κοινωνικές IΠροκλήσεις» 

Υπό Iτον άξονα «Κοινωνικές Προκλήσεις» του IHorizon 2020 έληξαν πριν από λίγους μήνες οι 

εξής Iπροσκλήσεις: 

1. Πρόσκληση Iμε τίτλο I«Blockchain IEnabled IHealthcare», με Iσκοπό την Iανάπτυξη Iενός 

ενιαίου Iοικοσυστήματος ανάπτυξης, παρασκευής και διανομής φαρμάκων, βασισμένο στη 

τεχνολογία blockchain, που να αντιμετωπίζει τα προβλήματα του κλάδου του φαρμάκου, 

όπως η πολυπλοκότητα των διαδικασιών και η έλλειψη διαφάνειας (European Commission, 

2018d). 

2. Πρόσκληση Iμε τίτλο I«Socioeconomic and cultural Transformations in the Context of the 

4th Industrial Revolution», Iπου Iεμπεριέχει Iτον Iάξονα «Transformative impact of disruptive 

technologies in public services», Iμε Iτον οποίο Iθα Iχρηματοδοτηθούν Iπιλοτικά Iέργα Iπου θα 

προσπαθήσουν Iνα αξιολογήσουν Iτον Iαντίκτυπο Iτων Iτεχνολογιών Iπου Iμπορούν Iνα 

διαταράξουν (disruptive) Iτο Iυπάρχον Iμοντέλο Iπαροχής Iτων δημόσιων Iυπηρεσιών, Iκαι Iνα 

πειραματιστούν Iμε Iαυτές. 

                                                 
4
 Το IFP7 ήταν το Iπρόγραμμα χρηματοδότησης Iτης έρευνας Iκαι της Iκαινοτομίας της ΕΕ για Iτην περίοδο I2007-

2013 Iκαι πρόδρομος Iτου σημερινού IHORIZON 2020. 
5 

Το Iπρόγραμμα «Horizon 2020» Iείναι το IIμεγαλύτερο μέχρι σήμερα Iπρόγραμμα έρευνας Iκαι καινοτομίας Iτης ΕΕ 

Iμε προϋπολογισμό σχεδόν I€80 δις για 7 έτη I(2014-2020). 
6
 Οι Iτρεις κύριοι Iάξονες του προγράμματος Iείναι: IΕπιστημονική Αριστεία, IΒιομηχανική Υπεροχή, Κοινωνικές 

IΠροκλήσεις. 
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4.2.2 Παρατηρητήριο Iκαι φόρουμ Iblockchain 

Πλέον των χρηματοδοτικών εργαλείων, Iη IΕΕ Iεγκαινίασε Iτο IΕυρωπαϊκό Παρατηρητήριο Iκαι 

Φόρουμ Iγια Iτο IBlockchain (Blockchain Observatory and Forum) τον IΦεβρουάριο Iτου I2018. IΤο 

Παρατηρητήριο Iπροβλέπεται Iνα Iβοηθήσει Iτην IΕυρώπη να Iεκμεταλλευτεί Iτις Iνέες Iευκαιρίες Iπου 

προσφέρει το Iblockchain Iκαι Iνα καλλιεργήσει Iεμπειρογνωμοσύνη Iστο Iπεδίο. IΟ Iρόλος Iτου Iείναι 

να Iσυγκεντρώνει πληροφορίες, Iνα Iπαρακολουθεί Iκαι Iνα Iαναλύει Iτις Iτάσεις, Iκαθώς Iκαι Iνα 

διερευνήσει το Iκοινωνικοοικονομικό Iδυναμικό Iκαι Iαντίκτυπο Iτου blockchain (European 

Commission, 2018e). Στόχος είναι να επιταχυνθεί η καινοτομία και η ανάπτυξη στο πεδίο της 

τεχνολογίας blockchain, ώστε η Ευρώπη να διατηρήσει την ηγετική θέση της σε παγκόσμιο 

επίπεδο στο πλαίσιο αυτής της μετασχηματιστικής νέας τεχνολογίας. Στο Iπλαίσιο αυτό, Iη 

ConsenSys, Iμία νεοφυής επιχείρηση (start-up) Iστην πλατφόρμα Iτου Ethereum, Iπου έχει Iπλέον 

εξελιχθεί σε Iπαγκόσμιο Iοργανισμό ανάπτυξης Iλύσεων Iκαι Iυποδομών blockchain, Iεπιλέχθηκε I-

μετά Iαπό Iπρόσκληση υποβολής Iπροσφορών Iτο I2017- Iως Iεταίρος Iγια Iνα Iυποστηρίξει Iτις  δράσεις 

του Παρατηρητηρίου. IΌντας σημαντικός Iπαράγοντας στο χώρο Iτου blockchain, η IConsenSys 

προβλέπεται Iνα προσδώσει Iισχυρή Iδυναμική Iστην Iανάπτυξη Iτου blockchain Iστην IΕΕ 

(Nicholson, I2018). 

4.2.3 Ευρωπαϊκή Iεταιρική σχέση Iblockchain 

Ένα πολύ σημαντικό βήμα έγινε στις 10 IΑπριλίου 2018, όταν 21 κράτη-μέλη Iτης ΕΕ και Iη 

Νορβηγία υπέγραψαν από κοινού δήλωση σχετικά με τη δημιουργία της ευρωπαϊκής εταιρικής 

σχέσης για την τεχνολογία blockchain (European Blockchain Partnership – EBP) και άρχισαν 

να συνεργάζονται για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής υποδομής υπηρεσιών blockchain 

(Europan Blockchain Services - EBSI), με στόχο την υποστήριξη των διασυνοριακών 

ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών με τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και ιδιωτικότητας 

(European Commission, 2018f). Έκτοτε, ακόμα 5 κράτη μέλη
7
 έχουν προσχωρήσει στην 

εταιρική σχέση, με αποτέλεσμα να αυξηθεί σε 27 ο τρέχων αριθμός των υπογραφουσών 

χωρών. Σύμφωνα Iμε την Iκοινή Iαυτή δήλωση, Iη στενή Iσυνεργασία Iμεταξύ των Iκρατών-μελών 

θα Iσυμβάλλει Iστην Iαποφυγή κατακερματισμένων Iπροσεγγίσεων Iκαι Iθα Iεξασφαλίσει Iτη 

διαλειτουργικότητα Iκαι Iτην ευρύτερη Iανάπτυξη Iυπηρεσιών Iβασισμένων Iστο blockchain. 

4.3 Θεσμικό Iπλαίσιο στην IΕΕ 

Αν Iκαι Iη Iυλοποίηση της Iπρώτης Iεφαρμογής Iτου blockchain (BTC), Iεντοπίζεται Iτο 2009 Iκαι 

μέχρι Iτο I2013 είχε Iλάβει Iμεγάλες Iδιαστάσεις, Iεντούτοις, Iστην IΕλλάδα Iαλλά και Iστην IΕΕ Iδεν 

υπάρχει Iακόμα Iειδικό Iνομοθετικό Iπλαίσιο Iπου να Iρυθμίζει Iτη λειτουργία Iτου Iσυστήματος Iκαι 

τη Iχρήση Iτου IBitcoin, Iγενικότερα Iτων κρυπτονομισμάτων, Iαλλά Iκαι Iσυνολικά Iτης Iτεχνολογίας 

του blockchain. IΗ ΕΕ I-καθώς και Iοι Iκρατικές Iαρχές των Iπερισσοτέρων Iκρατών μελών- 

φαίνεται Iσυγκρατημένη Iστο να Iπροβεί Iστη Iνομοθετική ρύθμιση Iτου Iφαινομένου I(Kastelein, 

                                                 
7
 Η IΕλλάδα υπέγραψε Iστις 23 Μαΐου 2018. 
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2018), Iκαθώς Iδεν επιθυμεί, Iδρώντας Iβιαστικά, Iνα Iπλήξει Iάθελά της Iτην Iκαινοτομία, Iνα 

επιβραδύνει Iτην τεχνολογική Iπρόοδο, Iκαι Iνα Iμείνει Iπίσω στον Iτεχνολογικό Iανταγωνισμό. 

Αναμφίβολα, Iαυτό που Iείναι καταρχάς Iαναγκαίο και Iαποτελεί προϋπόθεση Iγια την ένταξη Iτης 

τεχνολογίας blockchain σε Iσύνολο κανόνων δικαίου I(τουλάχιστον Iστην εφαρμογή της Iστα 

κρυπτονομίσματα), είναι Iο νομικός τους Iχαρακτηρισμός. IΔιότι, αν και Iτο όνομα Iπαραπέμπει Iσε 

νομίσματα, σχεδόν κανένα Iαπό τα Iκρυπτονομίσματα δεν λειτουργεί Iως νόμισμα. IΗ Iμόνη 

σχετική νομοθεσία Iπου θα Iμπορούσε να Iαποτελέσει τη βάση Iγια τη Iρύθμιση του blockchain Iκαι 

συγκεκριμένα των Iεικονικών νομισμάτων Iείναι, μέχρι Iστιγμής, η Οδηγία Iγια το Iηλεκτρονικό 

χρήμα I2009/110/ΕΚ33, Iόπως ενσωματώθηκε Iστην ελληνική Iνομοθεσία με Iτο Ν.4261/2014
8
. 

Ωστόσο, το IBitcoin και εν γένει τα Iεικονικά νομίσματα διαφέρουν Iαπό το Iηλεκτρονικό χρήμα, 

όπως Iαυτό Iορίζεται στην Iανωτέρω IΟδηγία, καθώς, Iσε αντίθεση Iμε το ηλεκτρονικό Iχρήμα, τα 

χρηματικά Iποσά δεν Iεκφράζονται σε Iκάποια κρατικά Iαναγνωρισμένη μονάδα, Iαλλά σε Iμια 

εικονική Iμονάδα. IΣτο ίδιο πλαίσιο, Iσε έκθεσή της Iτο 2012 I(European Cental Bank, 2012), Iη 

Ευρωπαϊκή Κεντρική IΤράπεζα (ΕΚΤ) Iεπίσης απορρίπτει Iτην υπαγωγή του IBitcoin Iστις 

διατάξεις της Iάνω IΟδηγίας. 

Σε Iεπόμενη έκθεσή Iτης, πάντως I(European Central Bank, 2015), Iη ΕΚΤ Iόρισε τα Iεικονικά 

νομίσματα ως Iμία ψηφιακή αποτύπωση Iαξίας, η Iοποία σε Iορισμένες περιπτώσεις, Iμπορεί Iνα 

χρησιμοποιηθεί Iως Iεναλλακτική του – Iπαραδοσιακού – χρήματος. IΣτο ίδιο Iπλαίσιο κινείται Iκαι 

το Δικαστήριο Iτης ΕΕ στην Iυπόθεση C I264/14, σύμφωνα με την Iοποία, στην Iπερίπτωση Iρητής 

συμφωνίας μεταξύ Iτων συμβαλλομένων Iμερών, το IBitcoin θα μπορούσε Iνα θεωρηθεί Iότι 

αποτελεί Iένα μέσο πληρωμής Iγια τις Iεπιχειρήσεις που Iτο δέχονται. IΕπίσης, οι πράξεις Iπου 

αφορούν Iμη συμβατικά Iνομίσματα είναι χρηματοπιστωτικές Iπράξεις, Iυπό την Iπροϋπόθεση Iότι 

τα εν λόγω Iμη συμβατικά νομίσματα Iγίνονται δεκτά Iαπό τους Iσυναλλασσόμενους Iως 

εναλλακτικό Iμέσο πληρωμής. 

Από Iτην ανωτέρω Iανάλυση συνάγεται Iότι αν Iκαι μπορούν Iνα γίνουν Iαποδεκτές οι Iσυναλλαγές 

σε Iκρυπτονομίσματα, Iυπό την προϋπόθεση Iότι οι Iσυναλλασσόμενοι τα αποδέχονται, Iεντούτοις, 

τα Iεικονικά νομίσματα Iδεν μπορούν Iνα θεωρηθούν Iχρήμα. Τελικά, Iτο ρυθμιστικό Iπλαίσιο 

εντός Iτου οποίου Iμπορεί να λειτουργήσουν Iτα εικονικά Iνομίσματα παραμένει Iακόμα ασαφές. 

Σε Iκάθε περίπτωση, Iγια να Iείναι δυνατή Iη πλήρης και Iαποτελεσματική αξιοποίηση Iτης 

δυναμικής τους, Iαλλά και της τεχνολογίας Iblockchain γενικότερα, Iη αυτορρύθμιση και Iη 

θέσπιση Iενός κανονιστικού Iπλαισίου ρυθμίσεων, Iπου να μην Iπλήττει την Iκαινοτομία, φαίνεται 

να Iαποτελεί τη Iβέλτιστη Iλύση. 

Στο Iπλαίσιο αυτό Iκινείται και Iτο ψήφισμα Iτου Ευρωπαϊκού IΚοινοβουλίου Iτον Οκτώβριο Iτου 

2018, Iόπου συνοπτικά, Iεπισημαίνεται ότι οποιαδήποτε Iκανονιστική ρύθμιση Iτης τεχνολογίας 

DLT Iθα πρέπει να Iείναι φιλική Iπρος την Iκαινοτομία, θα Iπρέπει να Iεπιτρέπει τη Iμεταβίβαση σε 

αυτή Iκαι θα Iπρέπει να Iκαθοδηγείται από Iτις αρχές Iτης ουδετερότητας Iτης τεχνολογίας και Iτης 

ουδετερότητας Iτων επιχειρηματικών Iμοντέλων I(European Parliament, 2018). 

                                                 
8
 Οδηγία 2009/110/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για την 

ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος. 
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4.4 Blockchain και ενιαία αγορά της ΕΕ 

Σύμφωνα με την πρόσφατη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 

Επιτροπής (ΕΟΚΕ) με θέμα «Αλυσίδες συστοιχιών και ενιαία αγορά της ΕΕ: τι μέλλει 

γενέσθαι;» (ΕΟΚΕ, 2019), η τεχνολογία blockchain και η τεχνολογία κατανεμημένου 

καθολικού (DLT) εμπερικλείουν το δυναμικό μετασχηματισμού της κοινωνίας. Το blockchain 

αποτελεί μαθηματική δομή για την αποθήκευση δεδομένων κατά τρόπο που περιορίζει τη 

διαφθορά και τα πλαστά στοιχεία. Η τεχνολογία παρέχει έναν νέο τρόπο δημιουργίας 

εμπιστοσύνης για την ασφαλή ανταλλαγή αξίας. Η τεχνολογία blockchain θεωρείται νέο, πιο 

μετασχηματιστικό στάδιο της εποχής του διαδικτύου, ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι 

αποτελεί μία από πολλές νέες τεχνολογικές ευκαιρίες. 

Με την εφαρμογή της, η τεχνολογία blockchain μπορεί να αποτελέσει θετικό 

μετασχηματιστικό παράγοντα σε πολλούς τομείς της κοινωνίας, καθώς προσδίδει αξίες όπως η 

εμπιστοσύνη και η διαφάνεια, η δημοκρατία και η ασφάλεια. Μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα 

σύνολο πεδίων και κλάδων όπως η ενέργεια, ο χρηματοπιστωτικός τομέας, η διατροφή και η 

γεωργία, η ιατρική και η υγειονομική περίθαλψη, οι εκλογές και η διακυβέρνηση. Σε τελική 

ανάλυση, μπορεί να συμβάλει στην επανεφεύρεση κοινωνικοοικονομικών προτύπων, 

στηρίζοντας με τον τρόπο αυτό την κοινωνική καινοτομία που απαιτείται για την αντιμετώπιση 

των σημερινών κοινωνικών προκλήσεων και μεταβάσεων, αλλάζοντας ριζικά έννοιες όπως ο 

ανταγωνισμός και η διακυβέρνηση. Ωστόσο, καθώς το ζήτημα των κρυπτονομισμάτων είναι 

ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο, θα πρέπει στο προσεχές μέλλον να εξεταστούν ξεχωριστά τα δύο 

μέσα όσον αφορά τους σχετικούς με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

ή/και τη φοροδιαφυγή κινδύνους. 

Η επίσης πρόσφατη γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ με θέμα «Τεχνολογία αλυσίδας συστοιχιών 

(blockchain) και τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού ως ιδανικές υποδομές για την 

κοινωνική οικονομία» (ΕΕ C 353, 2019), ορίζει το blockchain ως «έναν κώδικα, δηλαδή ένα 

πρωτόκολλο επικοινωνίας και ένα δημόσιο μητρώο, στο οποίο όλες οι συναλλαγές μεταξύ 

συμμετεχόντων στο δίκτυο καταγράφονται η μία μετά την άλλη, με υψηλό βαθμό διαφάνειας 

και με τρόπο που δεν μπορεί να αλλάξει». Ο ορισμός αυτός συμπληρώνεται από την άποψη της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία «το blockchain αποτελεί τεχνολογία για την 

προώθηση της εμπιστοσύνης των χρηστών. Επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών σε 

απευθείας σύνδεση, την επίτευξη συμφωνίας και την καταγραφή των συναλλαγών κατά τρόπο 

επαληθεύσιμο, ασφαλή και μόνιμο» (European Commission, 2020). 

Το 2018, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) ενέκρινε μη νομοθετικό ψήφισμα σχετικά με την 

τεχνολογία blockchain και την DLT, δίνοντας έμφαση στην ευκαιρία να καταστεί η ΕΕ 

«παγκόσμιος ηγέτης» και «αξιόπιστος παράγοντας» στη διαμόρφωση της ανάπτυξης της 

αγοράς σε παγκόσμιο επίπεδο και σε όλους τους τομείς, όπου επισημαίνονταν ότι η ΕΕ 
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βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης και εφαρμογής της τεχνολογίας blockchain σε 

σύγκριση με τις ΗΠΑ και την Κίνα
9
. 

4.4.1 Ευκαιρίες για την ενιαία αγορά και την ΕΕ 

Ακόμη και αν η τεχνολογία blockchain αποτελεί ένα σχετικά νέο φαινόμενο, εμφανίζονται ήδη 

σημαντικές ευκαιρίες από την οπτική της ενιαίας αγοράς. Η τεχνολογία blockchain ωφελεί ήδη 

την κοινωνία, με τη συμβολή της στη επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ). Η 

εμπιστοσύνη, ο ανοικτός χαρακτήρας των πράξεων και η διαφάνεια είναι στοιχεία που έχουν 

ενσωματωθεί στο σχεδιασμό των αλυσίδων συστοιχιών και την πρόταση για την αξία τους
10

 η 

οποία επισημαίνεται στο πλαίσιο της επίτευξης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των 

Ηνωμένων Εθνών (Gear, 2019).  

Στη συνέχεια παρατίθενται ορισμένα παραδείγματα (United Nations, 2019): 

 Στόχος 1 «Καταπολέμηση της φτώχειας» και χρήση κρυπτονομισμάτων για τον πληθυσμό 

«χωρίς τράπεζα» 

 Στόχος 3 «Καλή υγεία και ευημερία» και δυνατότητα ανταλλαγής των μητρώων υγείας των 

ασθενών με πιο ασφαλή και αποδοτικό τρόπο, και 

 Στόχοι 12, 14, 15 για «Υπεύθυνη παραγωγή και κατανάλωση», όπου η τεχνολογία 

blockchain μπορεί να διασφαλίζει την προέλευση σε όλες τις αλυσίδες εφοδιασμού. 

Επιπλέον, η τεχνολογία blockchain συμβάλλει στην υλοποίηση διαφόρων άλλων ΣΒΑ όπως η 

ισότητα ευκαιριών, η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε σχέση με τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα, η αξιοπρεπής εργασία και η οικονομική ανάπτυξη, η δημοκρατική 

συμμετοχή, κ.λπ. 

 Ενίσχυση του ρόλου των πολιτών: Η τεχνολογία blockchain μπορεί ενδεχομένως να 

επαναφέρει τη δύναμη της ενημέρωσης στους πολίτες που την κατέχουν. Με την διαφανή 

ανταλλαγή δεδομένων και τη μείωση της ανάγκης μεσαζόντων, η τεχνολογία blockchain 

μπορεί να ενδυναμώσει τους παράγοντες που βρίσκονταν προηγουμένως σε ευάλωτη θέση 

σε σχέση με τις συγκεντρωτικές οντότητες. 

 Τόνωση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας: Με τον συνεργατικό και 

συναινετικό τρόπο λειτουργίας της, εμφανίζονται καινοτόμες λύσεις και νέες επιχειρήσεις 

βασισμένες στην οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα. Η συμμετοχή 

χωρίς αποκλεισμούς, μέσω της τεχνολογίας blockchain, προσφέρει μια βάση για την 

                                                 
9
 Ως ένδειξη, μόνο το 2018, η συγκέντρωση πόρων σε ICO (αρχική προσφορά εικονικού νομίσματος/initial coin 

offering) στην Ευρώπη ανήλθε σε περίπου $4.1 δις, ποσό σχεδόν διπλάσιο από τα $2,3 δις που συγκεντρώθηκαν 

στην Ασία μέχρι σήμερα, και σημαντικά υψηλότερο από τα $2.6 δις που συγκεντρώθηκαν στις ΗΠΑ. 
10

 Η πρόταση για την κοινωνική αξία της τεχνολογίας αλυσίδας συστοιχιών αναφέρεται στην αυτοκυρίαρχη 

ταυτότητα (επαλήθευση ταυτότητας, έγκριση), την εμπιστοσύνη και τη διαφάνεια, τη δημοκρατία, την 

αμετάβλητη και μη διαμεσολαβητική αντίληψη. 
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οικονομία των πλατφορμών και άλλα νέα επιχειρηματικά μοντέλα, καθώς και την 

κοινωνική οικονομία. 

 Βελτίωση της κινητικότητας και των διασυνοριακών ευκαιριών για τις επιχειρήσεις, με 

παράλληλη προστασία των καταναλωτών: Αυτό επιτυγχάνεται με την ελαχιστοποίηση των 

εμποδίων στο εμπόριο στην ΕΕ και παγκοσμίως, διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια 

και την προστασία όσον αφορά τις πληρωμές και τις συναλλαγές στο πλαίσιο της 

διαδικασίας ανταλλαγής. Έτσι θα βελτιωθούν οι συνθήκες της αγοράς και η πρόσβαση στα 

αγαθά και τις υπηρεσίες στην ΕΕ, με ταυτόχρονη προστασία της ιδιωτικής ζωής των 

καταναλωτών, της εμπιστευτικότητας και της ανταλλαγής πληροφοριών
11

. 

 Υποστήριξη της ενιαίας ψηφιακής πύλης: Η ενιαία ψηφιακή πύλη εισάγει την αρχή «μόνον 

άπαξ» που σημαίνει ότι κάθε δεδομένο μπορεί να εισάγεται μόνο μία φορά στην 

πλατφόρμα. Η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής υποδομής υπηρεσιών blockchain (EBSI) που 

εξαρτάται από την εφαρμογή της αρχής «μόνον άπαξ», μπορεί να λειτουργήσει ως 

εργαλείο και ως παράγοντας διευκόλυνσης μιας αποδοτικής, ανθεκτικής και βιώσιμης 

ενιαίας αγοράς. 

 Η ανάπτυξη δημοσίων και ιδιωτικών υπηρεσιών με την τεχνολογία blockchain επιτρέπει 

τεράστια θετικά αποτελέσματα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας και της 

κοινωνίας της ΕΕ στο σύνολό της. Τέσσερις περιπτώσεις χρήσης αναπτύσσονται στο 

πλαίσιο της EBSI (CEF Digital Connecting Europe, 2020). Πρόκειται για: 

συμβολαιογραφία και ταυτοποίηση, διπλώματα, ευρωπαϊκή αυτοκυρίαρχη ταυτότητα, 

φορολογία και αξιόπιστη ανταλλαγή δεδομένων. Σε επίπεδο κρατών μελών, 

δημιουργούνται οικονομικά οφέλη από την πρόσβαση στις αγορές, με μηδενικό ή ελάχιστο 

ενδιάμεσο κόστος, που μεταβιβάζουν την πραγματική αξία στους καταναλωτές. Αυτό 

μπορεί να ενισχυθεί με υψηλά επίπεδα ασφάλειας και προστασίας για τους καταναλωτές, 

μέσω της ιχνηλασιμότητας στα blockchain και της συμμετοχικής συνδημιουργίας αγαθών 

και υπηρεσιών. Επιπλέον, τα συστήματα ψηφοφορίας μέσω blockchain μπορούν να 

καταστήσουν ασφαλή την εγγραφή και την ταυτοποίηση των ψηφοφόρων, και να παρέχουν 

ένα στιβαρό και επαληθεύσιμο σύστημα ψηφοφορίας. 

 Δημιουργία και επαλήθευση των ψηφιακών ταυτοτήτων ιδιωτών και οργανισμών. Με τον 

συνδυασμό των αποκεντρωμένων αρχών της τεχνολογίας blockchain με την επαλήθευση 

ταυτότητας και την κρυπτογράφηση, μπορεί να δημιουργηθεί μια ψηφιακή ταυτότητα που 

θα χρησιμοποιείται σε κάθε διαδικτυακή συναλλαγή. Αυτό έχει πολλαπλά δυνητικά οφέλη 

για τους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις και τις ρυθμιστικές αρχές. Η ψηφιακή ταυτότητα 

στην τεχνολογία blockchain παρέχει τη δυνατότητα αμοιβαίας αναγνώρισης και εκτέλεσης 

λειτουργιών με τη χρήση κώδικα έξυπνης σύμβασης που απλοποιεί επίσης τη σύσταση 

                                                 
11

 Η εμπιστευτικότητα αναφέρεται στην προστασία των δεδομένων που μοιράζονται μεταξύ μίας οντότητας 

(ιδιώτη ή οργανισμού) και ενός εξουσιοδοτημένου μέρους από μη εξουσιοδοτημένους τρίτους. Η ιδιωτική ζωή 

αναφέρεται στην προστασία από την πρόσβαση στην προσωπική ταυτότητα και στις προσωπικές συναλλαγές ενός 

ατόμου. 
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επιχειρήσεων. Αυτές οι ψηφιακές ταυτότητες και ηλεκτρονικές υπογραφές πρέπει να 

ακολουθούν την πορεία που χάραξε ο κανονισμός eIDAS και, επίσης, να εξασφαλίζουν 

διαλειτουργικότητα και συμβατότητα. 

 Μετριασμός των παραβιάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Ο κίνδυνος 

παραβιάσεων δεδομένων μπορεί να μετριαστεί ή να αποφευχθεί μέσω της υπεύθυνης 

ανάπτυξης δομών δεδομένων blockchain. Αυτό θα συμβάλει στην προστασία των 

ευαίσθητων δεδομένων, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ασφαλή μετάδοση δεδομένων για 

την προστασία του δικαιώματος των ιδιωτών σε εμπιστευτικότητα και στην ιδιωτική ζωή. 

Μπορεί δε να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, με την αποφυγή ανοιχτής αποθήκευσης 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στo blockchain. Αντιθέτως, τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα μπορούν να αποθηκεύονται εκτός αλυσίδας και να μην ανταλλάσσονται παρά 

μόνο όταν χρειάζεται, και σε επικοινωνία μεταξύ ομοτίμων. 

 Οι διαδικασίες τυποποίησης αποτελούν προϋπόθεση για τη διασυνοριακή 

διαλειτουργικότητα και την εφαρμογή των τεχνολογιών blockchain. Ορισμένες έχουν 

πλέον δοκιμαστεί και εξεταστεί από τις ρυθμιστικές αρχές, ωστόσο, όπως συμβαίνει με 

κάθε καινοτομία, οι πρωτοβουλίες τυποποίησης πρέπει να σταθμίζονται σε σχέση με τη 

δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την πλήρη αξιοποίηση των ευκαιριών που παρέχει 

αυτή η τεχνολογία. 

 Επίσης, θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την εναρμόνιση των προτύπων 

κρυπτογράφησης μεταξύ της τεχνολογίας blockchain και άλλων σχετικών με τον eIDAS 

τεχνολογιών
12

 για τη δημιουργία νέων επιπέδων διαλειτουργικότητας μεταξύ των 

σημερινών και των μελλοντικών τεχνολογικών μοντέλων. Αυτό θα μπορούσε να απαντήσει 

στον κίνδυνο ανάπτυξης «στεγανών» blockchain. Μάλιστα, έχει κατατεθεί από τον Διεθνή 

Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) ένας οδικός χάρτης τυποποίησης για την περίοδο έως το 

2020, ο οποίος θα περιλαμβάνει την εξέταση της δυνατότητας τυποποίησης σε τομείς όπως 

η ορολογία, η ταξινομία, η επαλήθευση ταυτότητας, η διαλειτουργικότητα, η 

διακυβέρνηση, η ασφάλεια και η προστασία της ιδιωτικής ζωής, οι περιπτώσεις χρήσης και 

οι έξυπνες συμβάσεις. 

 Βελτίωση της διαφάνειας μέσω των έξυπνων συμβάσεων: Οι λύσεις που βασίζονται στην 

τεχνολογία blockchain παρέχουν διαφάνεια μέσω της αποκέντρωσης, που επιτρέπει στους 

συμμετέχοντες να βλέπουν και να επαληθεύουν δεδομένα. Οι «έξυπνες συμβάσεις» είναι 

ένα σχετικό παράδειγμα. Πρόκειται για αυτοεκτελούμενες συμβάσεις που αποθηκεύονται 

στo blockchain και οι οποίες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο κανενός και άρα μπορούν όλοι 

να τις εμπιστευτούν. Παραδείγματα αποτελούν οι εμπορικές εκκαθαρίσεις και οι εμπορικοί 

διακανονισμοί, τα κουπόνια δώρων/ανταμοιβής καλών πελατών, τα ηλεκτρονικά ιατρικά 

ιστορικά, η διανομή των πνευματικών δικαιωμάτων, η προέλευση των προϊόντων, οι 

                                                 
12

 Όπως οι ηλεκτρονικές υπογραφές και οι χρονοσφραγίδες, με τη χρήση των σημερινών οικουμενικά συμβατών 

αλγορίθμων κρυπτογράφησης. 
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συναλλαγές μεταξύ ομοτίμων, ο δανεισμός, η ασφάλιση, οι ενεργειακές πιστώσεις και η 

ψηφοφορία. 

 Περιορισμός της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής: Η ενιαία αγορά της ΕΕ έχει τη 

δυνατότητα να ενισχύσει το ηλεκτρονικό εμπόριο, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την 

ελαχιστοποίηση των αρνητικών εξωτερικών παραγόντων που συνοδεύουν σήμερα το 

διεθνές εμπόριο. Τα συστήματα φορολογικής επεξεργασίας που βασίζονται στην 

τεχνολογία αλυσίδας συστοιχιών μπορούν να εξασφαλίσουν υψηλότερη διαφάνεια, τόσο 

για τον φορέα πληρωμής όσο και για την κυβέρνηση. Τα blockchains περιορίζουν τη 

φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα χρήματος αυξάνοντας τη λογοδοσία των συναλλαγών και την 

ευθύνη των δραστηριοτήτων, και ενισχύουν κατά συνέπεια την ανταγωνιστικότητα της 

ενιαίας αγοράς της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσε να δρομολογηθούν μελέτες σχετικά 

με πώς οι τεχνολογίες blockchain μπορούν να βοηθήσουν στον τομέα αυτό. 

 Δημιουργία νέων μοντέλων χρηματοδότησης όπως η πληθοχρηματοδότηση, οι αρχικές 

προσφορές νομισμάτων ή οι προσφορές αδειοπλαισίων ως έννοιες οικουμενικής άντλησης 

κεφαλαίων (γεωγραφικά και δημογραφικά) μέσω της έκδοσης ειδικού νομίσματος έργου με 

ειδικό μηχανισμό αποτίμησης. Αυτό αποτελεί το επιστέγασμα της τάσης της 

πληθοχρηματοδότησης. 

 Επανεφεύρεση των κοινωνικοοικονομικών μοντέλων: Η ανάκτηση της εξουσίας από τους 

πολίτες μπορεί να επανεφεύρει την κοινωνία. Αν και το κύριο προτέρημα των blockchains 

είναι ότι επιλύουν το πρόβλημα εμπιστοσύνης στην επικοινωνία μεταξύ των ατόμων χωρίς 

διαμεσολάβηση, επιτρέπουν επίσης τη δημιουργία νέων ειδών διακυβέρνησης και σχέσεων 

με βάση τη διαφάνεια των αλληλεπιδράσεων. Όπως συμβαίνει με κάθε αλλαγή, πρέπει να 

ληφθεί μέριμνα για την προστασία απέναντι στην εμφάνιση δομών που θα οδηγούν σε 

καταχρήσεις και ταυτόχρονα να υπάρχει περιθώριο πειραματισμού που ενδέχεται να 

οδηγήσει σε μείζονα οφέλη για την ανθρωπότητα. Επιπλέον, οι τεχνολογίες και τα δίκτυα 

blockchain πρέπει να αποφεύγουν τη δημιουργία ρήγματος μεταξύ όσων μπορούν να τις 

ελέγχουν ή να έχουν πρόσβαση σε αυτές και όσων δεν έχουν πρόσβαση παρά μόνο μέσω 

μοντέλων υπό τον έλεγχο μεγάλων εταιρειών. Η υποστήριξη και η προώθηση οργανισμών 

όπως οι συνεταιρισμοί, με ανοιχτά και δημοκρατικά μοντέλα διακυβέρνησης, για την 

ανάπτυξη επιχειρήσεων τεχνολογίας blockchain είναι καθοριστικής σημασίας για την 

επιτυχία της εν λόγω τεχνολογίας μεταξύ των ΜΜΕ και των μικρότερων οργανισμών. 

4.4.2 Προκλήσεις 

 Για την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού των blockchains στην ενιαία αγορά της ΕΕ και 

στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, πρέπει να αντιμετωπιστούν ορισμένες βασικές προκλήσεις, με 

προτεραιότητα στην τρέχουσα νομική αβεβαιότητα. Υφίστανται ορισμένες κανονιστικές 

λύσεις για τα κρυπτονομίσματα και τις ICO, ωστόσο το νομοθετικό πλαίσιο παραμένει 

ασαφές όσον αφορά τον σχεδιασμό των συστημάτων και τομέων όπου εφαρμόζεται η 

τεχνολογία blockchain, με αποτέλεσμα μια κατακερματισμένη προσέγγιση σε επίπεδο 
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κρατών μελών. Χωρίς κοινή ενωσιακή πρωτοβουλία για τη νομική ασφάλεια και σαφήνεια 

σε όλη την ΕΕ, οι διασυνοριακές ευκαιρίες θα είναι περιορισμένες. Οι περιπτώσεις χρήσης 

και τα προστατευόμενα κανονιστικά περιβάλλοντα για ορισμένα είδη υπηρεσιών θα 

μπορούσαν να αποτελέσουν ένα αρχικό στάδιο για την κατανόηση των μελλοντικών 

νομικών απαιτήσεων. Η ενωσιακή εμπειρία ανάπτυξης σύνθετων, διασυνοριακών 

ρυθμίσεων και πολιτικών αποτελεί ενδεχομένως πλεονέκτημα όσον αφορά τη μελλοντική 

ρύθμιση των blockchains. 

 Η προστασία της ιδιωτικής ζωής έχει καθοριστική σημασία. Ο Γενικός Κανονισμός για την 

Προστασία Δεδομένων (GDPR) θεσπίστηκε προκειμένου να αντιμετωπίσει τα πιο 

επείγοντα ζητήματα δεδομένων. Ωστόσο, κατά την προετοιμασία του GDPR η τεχνολογία 

blockchain ήταν σχεδόν άγνωστη, γι’ αυτό πρέπει να επανεξεταστούν οι δυνητικές 

συγκρούσεις μεταξύ του GDPR και των blockchains. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να 

εξεταστεί ο GDPR και να προταθούν αναθεωρήσεις και περαιτέρω καθοδήγηση για τη 

σχέση μεταξύ του GDPR και των blockchains. 

 Η νομική διάκριση μεταξύ των ανωνυμοποιημένων και των ψευδωνυμοποιημένων 

δεδομένων αφορά την ταξινόμηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα ψευδώνυμα 

δεδομένα επιτρέπουν κάποιας μορφή επαναταυτοποίηση (ακόμα κι αν αυτή είναι έμμεση ή 

απόμακρη), ενώ τα ανώνυμα δεδομένα δεν μπορούν να επαναταυτοποιηθούν. Παρά το 

γεγονός ότι στα αδειοδοτημένα blockchains η ψευδωνυμοποίηση θεωρείται μία λύση, η 

ανωνυμοποίηση εξακολουθεί να αποτελεί κανονιστικό φραγμό για την ευρύτερη χρήση μη 

αδειοδοτημένων blockchains, ζήτημα που μπορεί να επιλυθεί μέσω επιλογών ψηφιακής 

ταυτότητας ενσωματωμένων στους κανονιστικούς περιορισμούς. 

 Ο μηχανισμός συναίνεσης για την εξακρίβωση της δυνατότητας υλοποίησης είναι ιδιαίτερα 

ενεργοβόρος. Με την ανάπτυξη του εναλλακτικού μηχανισμού συναίνεσης για την 

εξακρίβωση της δυνατότητας υλοποίησης, αυτό το σημαντικό ζήτημα περιβαλλοντικής 

αειφορίας μπορεί να επιλυθεί. Υφίστανται ήδη λύσεις, οι οποίες πρέπει να διαδοθούν και 

να εφαρμοστούν πλήρως. 

 Άλλη μία τεχνική πρόκληση αφορά τη διαλειτουργικότητα με διαφορετικές πλατφόρμες 

blockchain. Τα διαφορετικά blockchain ενδέχεται να μην είναι συμβατά, λόγω του 

κινδύνου για τα ενδιαφερόμενα μέρη που πρέπει να ανταλλάξουν δεδομένα. Πρόκληση 

επίσης συνιστά η συμβατότητα μεταξύ των πλατφορμών blockchain και των υφιστάμενων 

κυβερνητικών συστημάτων, πράγμα που εμποδίζει τις κυβερνήσεις να στραφούν από τις 

υφιστάμενες πλατφόρμες τους σε μια βασισμένη στα blockchains διαλειτουργικότητα. Η 

εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα στο προσεχές 

μέλλον για όσους αναπτύσσουν blockchains προκειμένου να επιτραπεί η μαζική υιοθέτηση 

της τεχνολογίας.  
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 Ο ρυθμός υιοθέτησης της τεχνολογίας blockchain εξαρτάται από την υιοθέτησή της από τα 

διαφορετικά είδη επιχειρήσεων, με τις ΜΜΕ να αποτελούν την πλειονότητα των 

επιχειρήσεων στην ΕΕ. Σήμερα, το κόστος συναλλαγών είναι συχνά απαγορευτικό, πράγμα 

που καθιστά τις τεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες απρόσιτες για τις ΜΜΕ. Η 

υποστήριξη της δημιουργίας νέων δικτύων blockchain, όπως οι συνεταιρισμοί, είναι 

καθοριστικής σημασίας για την εξασφάλιση δίκαιης πρόσβασης για τις ΜΜΕ και τις άλλες 

μικρότερες οντότητες, πράγμα που θα επιτρέψει τη βελτίωση της δημοκρατικής 

διακυβέρνησης. 

 Όπως συμβαίνει με κάθε ανατρεπτική τεχνολογία, πρέπει να αντιμετωπιστούν οι 

κοινωνικές προκλήσεις. Είναι απολύτως αναγκαίο να ενημερωθεί σωστά το ευρύ κοινό 

σχετικά με τις ανατρεπτικές τεχνολογίες, καθώς έχουν πραγματικό αντίκτυπο στην 

καθημερινή ζωή των πολιτών και αυτός πρέπει να εξεταστεί με προσοχή. Στο πλαίσιο αυτό 

θα πρέπει να συνεχιστεί η καλλιέργεια γνώσεων και η παροχή της οπτικής της 

οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών για τα επόμενα βήματα ανάπτυξης της τεχνολογίας 

blockchain. 

 Είναι ζωτικής σημασίας να κατανοηθεί πλήρως και να αξιολογηθεί πώς η τεχνολογία 

blockchain επηρεάζει την προστασία και τα δικαιώματα των καταναλωτών. Απαιτείται 

σαφήνεια όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ, για παράδειγμα, εμπιστευτικότητας και 

σεβασμού της ιδιωτικής ζωής που επιβάλλονται από τη νομοθεσία (π.χ. νομοθεσία της ΕΕ 

για την προστασία των δεδομένων), τους κανονισμούς (εμπιστευτικότητα των σχέσεων με 

τους πελάτες) ή τις συμβάσεις (επαγγελματικό απόρρητο). 

 Όπως συμβαίνει με κάθε νέα τεχνολογία και κάθε βασισμένο στην τεχνολογία 

επιχειρηματικό μοντέλο, κρίνεται σκόπιμο και σημαντικό να αναλυθούν οι συνέπειες και ο 

δυνητικός αντίκτυπος στις θέσεις εργασίας, τις συνθήκες εργασίας, τα δικαιώματα και την 

προστασία των εργαζομένων και των κοινωνικό διάλογο. Η ανάλυση θα πρέπει επίσης να 

αξιολογεί τις συνέπειες για τους διαμεσολαβητικούς οργανισμούς. Οι δεξιότητες στους 

κλάδους STEM (Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική, Μαθηματικά) αναμένεται να 

καταστούν ολοένα σημαντικότερες για τους κλάδους που χρησιμοποιούν τα blockchains. 

Δεδομένης της έλλειψης ευρείας κατανόησης όσον αφορά τη λειτουργία και τους 

δυνητικούς περιορισμούς των blockchains, θα πρέπει να υπάρχουν προγράμματα διά βίου 

μάθησης που θα επιτρέπουν την απόκτηση και την αναβάθμιση δεξιοτήτων καθώς και την 

επανεξειδίκευση, ώστε να αξιοποιηθούν καλύτερα οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις της 

τεχνολογίας blockchain. 
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4.4.3 Η Iμελλοντική Iπορεία 

Παρότι τα όργανα της ΕΕ έχουν, ως ένα βαθμό, εξετάσει την τεχνολογία blockchain, 

εξακολουθεί να υφίσταται η έλλειψη ολοκληρωμένης και κοινής ενωσιακής προσέγγισης. 

Δεδομένων των μέχρι στιγμής επιδόσεών της, η ΕΕ έχει μοναδική ευκαιρία να διατηρήσει την 

πρωτοκαθεδρία της στην παγκόσμια αγορά, ωστόσο αυτό θα γίνει μόνον εφόσον η ΕΕ 

αναλάβει δράση. 

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας blockchain παραμένει ιδιαίτερα κατακερματισμένη σε όλα τα 

κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, τα όργανα της ΕΕ θα πρέπει να παράσχουν σαφήνεια και κοινό 

τόπο για την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού των αλυσίδων συστοιχιών στην Ευρώπη. Ένα 

πρώτο βήμα θα είναι η δημοσίευση, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανακοίνωσης για την 

ανάπτυξη των blockchains και της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού (DLT) στην ΕΕ, με 

βάση τις αρχές που τις διέπουν
13

, ώστε να εκφράσει πολιτική βούληση, εξοικείωση και να 

καταθέσει ένα όραμα και ένα σχέδιο δράσης για τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος. 

Η πρωτοβουλία αυτή πρέπει να συμπληρωθεί από την επανασύσταση της διακομματικής 

ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ψηφιοποίηση, η οποία θα πρέπει να εξετάζει το 

ζήτημα των blockchains και της DLT. 

Το κοινό όραμα της ΕΕ θα μπορούσε να έχει στόχο η Ευρώπη να καταστεί μια πιλοτική 

ήπειρος με βάση τα blockchains, πράγμα που θα εξασφαλίσει ότι θα παραμείνει 

ανταγωνιστική, αναπτύσσοντας παράλληλα τη δική της προσέγγιση όσον αφορά την 

ψηφιοποίηση με τους ΣΒΑ στον πυρήνα της, στηριζόμενη από δημόσιες πιλοτικές 

πρωτοβουλίες και προγράμματα σε επίπεδο κρατών μελών και ΕΕ. 

Με την υφιστάμενη ευρωπαϊκή εταιρική σχέση και το Παρατηρητήριο και το Φόρουμ της 

Τεχνολογίας Blockchain, έφτασε η στιγμή να ενισχυθεί αυτή η πρωτοβουλία με τη δημιουργία 

μιας πλατφόρμας ενδιαφερόμενων μερών blockchain της ΕΕ, στην οποία θα συμμετέχουν 

εκπρόσωποι των θεσμικών οργάνων της ΕΕ (μεταξύ των οποίων η ΕΟΚΕ και η ΕτΠ), της 

βιομηχανίας, των καταναλωτών, της κοινωνίας πολιτών, των κρατών μελών, των 

πανεπιστημιακών, κ.λπ. Επιπλέον, η πλατφόρμα θα πρέπει να είναι ανοιχτή σε όλους τους 

πολίτες της ΕΕ για να συνεργάζονται και να συμμετέχουν στο εγχείρημα των blockchains. 

Η πλατφόρμα αυτή θα αποτελεί χώρο από κοινού μάθησης και ανάπτυξης ικανοτήτων, και θα 

συγκεντρώνει διάφορους φορείς, λειτουργώντας ως δίκτυο δικτύων, το οποίο θα παρέχει 

χώρους συνεδριάσεων και ανταλλαγή ορθών πρακτικών. Η ΕΟΚΕ έχει τη θέση και την 

αναγκαία εμπειρία ώστε να συμμετέχει ενεργά στη φιλοξενία μιας τέτοιας «πλατφόρμας» που 

θα διασφαλίζει τη διαφάνεια, την αποφυγή των αποκλεισμών, τη συνεργασία και τη συμμετοχή 

της οργανωμένης κοινωνίας πολιτών, αξιοποιώντας συναφείς υφιστάμενες πρωτοβουλίες
14

. 

                                                 
13

 Οι αρχές του blockchain είναι οι εξής: αυτοκυρίαρχη ταυτότητα (επαλήθευση ταυτότητας, έγκριση), 

ιχνηλασιμότητα, εμπιστοσύνη, δημοκρατία, αμετάβλητη και μη διαμεσολαβητική αντίληψη. 
14

 Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Κυκλική Οικονομία αποτελεί κοινή πρωτοβουλία με την 

Επιτροπή, ενώ η ΕΟΚΕ δραστηριοποιείται επίσης στην Ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για την 
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5 Συμπεράσματα 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Iέχει λάβει Iσημαντικά θετικά Iμέτρα για Iτην ανάπτυξη Iτων χρήσεων Iτης 

τεχνολογίας Iblockchain στην Iενιαία αγορά, Iαλλά πρέπει Iκαι να Iεστιάσει στους Iτρόπους 

αξιοποίησης Iτης εν Iλόγω τεχνολογίας Iγια τη Iβελτίωση των Iπολιτικών διεθνούς Iεμπορίου και Iτη 

διαχείριση Iτης αλυσίδας Iεφοδιασμού. Το παγκόσμιο εμπόριο βασίζεται σε αλυσίδα 

εφοδιασμού εκτιμώμενης αξίας ύψους 16 τρισεκατομμυρίων ευρώ. IΤο υψηλό Iκόστος 

συναλλαγών Iκαι η Iεπαχθής γραφειοκρατία στον Iκλάδο έχουν Iως αποτέλεσμα Iοι διαδικασίες Iνα 

είναι Iπολύπλοκες και Iτα συστήματα Iεπιρρεπή σε Iσφάλματα. IΣύμφωνα με Iπρόσφατες μελέτες, Iη 

τεχνολογία blockchain Iέχει τη Iδυνατότητα εξοικονόμησης του 20% των συνολικών δαπανών 

για φυσικές μεταφορές, μειώνοντας κατ’ επέκταση το κόστος των παγκόσμιων εμπορικών 

συναλλαγών έως και κατά ένα τρισεκατομμύριο δολάρια. IΕπιπλέον, εκτιμάται Iότι η Iμείωση 

των Iφραγμών στο Iπλαίσιο των Iπαγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού, Iμέσω της Iευρείας 

εφαρμογής Iτης τεχνολογίας Iblockchain, Iθα αυξήσει Iτο παγκόσμιο Iεμπόριο κατά Iσχεδόν 15% 

(Αιτιολογική Έκθεση σχετικά με την τεχνολογία blockchain, 2018). 

Έχουν Iδρομολογηθεί πολλά Iυποσχόμενες πιλοτικές Iπρωτοβουλίες οι Iοποίες έχουν Iτη 

δυνατότητα Iνα μειώσουν Iτο κόστος Iμεταφοράς, να Iκαταστήσουν τον Iκλάδο φιλικότερο Iπρος Iτο 

περιβάλλον και Iνα ενισχύσουν Iτις οικονομικές Iεπιδόσεις. Τουλάχιστον 202 κυβερνητικές 

πρωτοβουλίες όσον αφορά την τεχνολογία blockchain σε 45 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο και 

οικονομίες στις περιοχές, ιδίως, της Ασίας και του Ειρηνικού, της Αμερικής, και της Μέσης 

Ανατολής επενδύουν σε τεχνολογίες blockchain για εμπορικούς σκοπούς. Η τεχνολογία 

blockchain μπορεί να βελτιώσει και να ενισχύσει ενωσιακές εμπορικές πολιτικές όπως τις 

συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ), τις συμφωνίες αμοιβαίας αναγνώρισης (ΣΑΑ), 

ειδικότερα των εγκεκριμένων οικονομικών φορέων (AEO), τις αποφάσεις για την επάρκεια 

των δεδομένων και τα μέτρα εμπορικής άμυνας. 

Η εφαρμογή των ιδιωτικών αδειοδοτημένων δικτύων έχει λάβει χώρα σε Iμεγάλο βαθμό Iκαι Iσε 

πραγματικές Iπεριπτώσεις Iεμπορικής χρήσης. IΓια παράδειγμα, Iη κορεατική Iτελωνειακή 

υπηρεσία Iδοκιμάζει μια Iηλεκτρονική πλατφόρμα Iεκτελωνισμού η Iοποία βασίζεται Iσε 

τεχνολογία Iblockchain, Iμε στόχο Iτον εξορθολογισμό των διαδικασιών μέσω της 

αυτοματοποιημένης παραγωγής εντύπων εκτελωνισμού και υποβολής τους στις αρχές 

(Αιτιολογική Έκθεση σχετικά με την τεχνολογία blockchain, 2018). 

Ο πρόσφατος πολλαπλασιασμός του αριθμού των Iερευνών και Iτου ποσού των επενδύσεων, 

τόσο Iστον δημόσιο Iόσο και Iστον ιδιωτικό Iτομέα, ως προς Iτην εφαρμογή Iτης τεχνολογίας 

blockchain, αφορά διάφορες Iπεριπτώσεις. Σε ορισμένες περιφερειακές και Iμητροπολιτικές 

περιοχές της IΕΕ έχει ήδη Iξεκινήσει η ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας μέσω Iσυγκεκριμένων 

έργων Iκαι προγραμμάτων, Iβασισμένων στα Iδικά Iτους τοπικά χαρακτηριστικά, καθώς Iκαι 

δημιουργία δικτύων για Iτη διάδοση βέλτιστων πρακτικών. Επομένως, απαιτείται Iμια Iσυνετή 

                                                                                                                                                           
τεχνητή νοημοσύνη (AI HLEG) και στην GECES (Ομάδα εμπειρογνωμόνων για την κοινωνική οικονομία και τις 

κοινωνικές επιχειρήσεις). 
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και Iορθολογική Iπροσέγγιση, για να Iεξεταστεί Iσε ποιους Iακριβώς κλάδους Iη τεχνολογία 

blockchain ενδεχομένως θα έχει απτά οφέλη. 

Στο Iπλαίσιο αυτό, Iη τεχνολογία Iblockchain παρουσιάζει υψηλό Iδυναμικό για Iτη βελτίωση Iτης 

διαφάνειας Iκαι της Iανιχνευσιμότητας κατά Iμήκος της Iαλυσίδας εφοδιασμού, Iτην αύξηση Iτου 

επιπέδου Iεμπιστοσύνης των Iσυμμετεχόντων Iστο εκάστοτε Iδίκτυο, Iτον εξορθολογισμό Iτων 

τελωνειακών Iελέγχων και Iτης συμμόρφωσης Iμε τις Iκανονιστικές διατάξεις, Iτη μείωση Iτου 

κόστους Iτων συναλλαγών, Iτην ενίσχυση Iτου αμετάβλητου Iκαι της Iασφάλειας των Iδεδομένων, 

καθώς και Iτη λειτουργία Iως εργαλείο Iγια την καταπολέμηση της διαφθοράς. Ωστόσο θα πρέπει 

να ληφθεί Iυπόψη ότι Iτα δυνητικά Iοφέλη συνοδεύονται Iαπό διάφορες προκλήσεις, Iόπως Iη 

κυβερνοασφάλεια. Επίσης, θα πρέπει να τονιστούν Iοι υφιστάμενες Iαστοχίες της Iτεχνολογίας 

blockchain, Iτης ενωσιακής Iεμπορικής πολιτικής Iκαι των Iτελωνιακών διαδικασιών Iτης ΕΕ, στον 

προσδιορισμό των εύλογων ωφελειών Iτης ευρείας Iεφαρμογής της Iτεχνολογίας blockchain και 

των προτάσεων εφικτών και βαθμιαίων μέτρων πολιτικής, Iπροκειμένου να Iκαταστεί δυνατή Iη 

εφαρμογή Iτης εν Iλόγω τεχνολογίας. 

Η τεχνολογία blockchain βρίσκεται ακόμα σε στάδιο εξέλιξης στον τομέα του διεθνούς 

εμπορίου. Κατά συνέπεια, είναι αναγκαία η υιοθέτηση μιας προσέγγισης που Iθα ευνοεί, Iθα 

διευκολύνει Iκαι θα Iενθαρρύνει την Iκαινοτομία Iκαι θα Iπαρέχει ασφάλεια Iδικαίου, ενώ 

παράλληλα Iθα προωθεί Iτην προστασία Iτων καταναλωτών, των επενδυτών και του 

περιβάλλοντος, Iθα αυξάνει Iτην κοινωνική Iαξία της Iτεχνολογίας, θα Iμειώνει το Iψηφιακό Iχάσμα 

και Iθα Iβελτιώνει τις Iψηφιακές δεξιότητες Iτων πολιτών. 

Η τεχνολογία blockchain έχει τη δυνατότητα μείωσης του κόστους των συναλλαγών μεταξύ 

των μερών, Iκαθώς εξαλείφει Iόχι μόνο Iτην ανάγκη Iγια έντυπη Iγραφειοκρατία, αλλά Iκαι Iτις 

επιθεωρήσεις και Iτα διοικητικά Iεμπόδια που Iσυνεπάγονται Iοι μεσάζοντες. IΑυτό προκύπτει Iαπό 

την Iενισχυμένη εμπιστοσύνη Iπου δημιουργεί Iκατά τις Iσυναλλαγές μεταξύ των μερών που 

συμμετέχουν σε εμπορικές συναλλαγές, Iείτε ανήκουν Iστον δημόσιο Iείτε στον Iιδιωτικό τομέα, Iη 

οποία Iμε τη Iσειρά της Iαυξάνει Iτη βεβαιότητα Iόσον αφορά Iτην προέλευση Iτων Iεμπορευμάτων. 

Επιπλέον, Iη τεχνολογία blockchain Iμπορεί να Iδιευκολύνει και Iνα ενισχύσει Iτην ασφάλεια Iτων 

ροών δεδομένων, να Iεμποδίσει τη Iχρήση ψευδών Iεγγράφων και Iτην Iείσοδο Iεμπορευμάτων 

παραποίησης/απομίμησης Iστις αλυσίδες Iεφοδιασμού. Τα Iδυνητικά αυτά Iοφέλη Iαποδεικνύονται 

από την πληθώρα Iεμπορικών πιλοτικών προγραμμάτων που Iήδη εφαρμόζονται Iστον κλάδο Iτης 

εφοδιαστικής, Iόπου χρησιμοποιούνται Iως βάση Iblockchains είτε Iσε μέρος Iείτε καθ’ όλο Iτο 

μήκος Iτων αλυσίδων Iεφοδιασμού. 

Αυτές οι περιπτώσεις χρήσης της τεχνολογίας blockchain δεν περιορίζονται σε μεγάλες 

πολυεθνικές εταιρείες. Οι IΜΜΕ έχουν Iτη δυνατότητα Iνα αντλήσουν τεράστια Iοφέλη από Iτην 

τεχνολογία Iblockchain. IΗ τεχνολογία Iαυτή θα Iμπορούσε Iνα διευκολύνει Iσημαντικά την Iεπαφή 

των IΜΜΕ με Iτις τελωνειακές Iαρχές και Iάλλες επιχειρήσεις Iκατά μήκος Iτης Iαλυσίδας 

εφοδιασμού τους, επιτρέποντας τη διεύρυνση και την αύξηση των εξαγωγών τους λόγω της 

μείωσης του κόστους των συναλλαγών. Τα Iαναγκαία μέτρα Iελέγχου της Iπιστοληπτικής 

ικανότητας Iκαι επαλήθευσης Iμπορούν να Iεξορθολογιστούν χάρη Iστην αυτοματοποίηση Iπου 
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προσφέρουν Iτα Iσυστήματα τεχνολογίας Iblockchain στις Iαλυσίδες εφοδιασμού. IΓια 

παράδειγμα, Iαν μία αλυσίδα Iεφοδιασμού καταγράφει Iαυτομάτως τα Iέγγραφα και Iαποθηκεύει με 

χρονολογική Iσειρά τα Iδεδομένα, Iχωρίς να Iτροποποιεί προηγούμενες Iκαταχωρίσεις, θα 

παρέχεται Iμεγαλύτερη βεβαιότητα Iόσον αφορά Iέγγραφα που Iχρειάζονται Iσυχνές Iτροποποιήσεις 

και επαληθεύσεις Iσε διάφορα Iστάδια της Iαλυσίδας εφοδιασμού.  Κατ’ αυτό τον τρόπο, οι IΜΜΕ 

αποκτούν Iτη δυνατότητα Iνα επιβεβαιώνουν Iεύκολα τις Iτροποποιήσεις και τις επαληθεύσεις των 

εγγράφων, με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους της επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

Η Iεξορθολογιστική επίδραση Iτης τεχνολογίας Iblockchain παρουσιάζει Iσημαντικό Iδυναμικό 

όσον αφορά Iτη διευκόλυνση Iπεραιτέρω συναλλαγών Iστην Iαλυσίδα εφοδιασμού, Iκαι ως Iεκ 

τούτου Iτην αύξηση Iτου παγκόσμιου Iεμπορίου. IΣτο Iπλαίσιο των Iεμπορικών συναλλαγών, Iείναι 

σημαντικό Iνα σημειωθεί Iότι οι Iεπιχειρήσεις Iθα είναι Iφυσικά απρόθυμες Iνα Iκαταχωρίσουν 

ευαίσθητα δεδομένα Iσε blockchain. Για Iτον λόγο Iαυτό, Iσυνίσταται η Iχρήση Iαδειοδοτημένων 

ιδιωτικών blockchains Iπου περιλαμβάνουν Iμηχανισμούς διαχείρισης Iόσον αφορά Iτον Iέλεγχο 

της πρόσβασης Iτων χρηστών Iσε δεδομένα Iπου έχουν Iαποθηκευτεί στην Iαλυσίδα. 

5.1 Εμπορική πολιτική της ΕΕ 

Η τεχνολογία blockchain έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει την εμπορική πολιτική της ΕΕ. IΣε 

γενικές Iγραμμές, Iοι επιχειρήσεις Iδεν αξιοποιούν Iπλήρως τις Iενωσιακές IΣΕΣ, με την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή να έχει επισημάνει στο παρελθόν Iότι αυτό Iοφείλεται Iεν μέρει Iστη Iδυσκολία 

κατανόησης των Iκανόνων για Iτην απόκτηση Iπροτιμησιακής καταγωγής, Iκαθώς και Iστις 

επαχθείς Iδιαδικασίες απόκτησης των απαιτούμενων εγγράφων Iγια την Iαπόδοση Iπροτιμησιακής 

μεταχείρισης. Παρά τις Iπροηγούμενες επιτυχίες Iστον τομέα Iτου εμπορίου, Iοι ενωσιακές IΣΕΣ 

διαθέτουν Iμεγάλο ανεκμετάλλευτο Iδυναμικό και Iδεν έχουν Iακόμη αξιοποιηθεί Iπλήρως, 

δεδομένου Iότι κατά μέσο όρο μόνο το 67 % των εξαγωγέων της ΕΕ και το 90 % των 

εισαγωγέων της ΕΕ εκμεταλλεύονται τους προτιμησιακούς δασμούς, τόσο στην IΕΕ όσο Iκαι 

στις Iχώρες Iή περιφέρειες Iεταίρους της. Στο πλαίσιο αυτό, ενθαρρύνεται η Iανάλυση Iτεχνικών 

λύσεων Iπου Iενδέχεται να Iαυξήσουν την Iαξιοποίηση των IΣΕΣ και Iτις εξαγωγές. IΗ Iτεχνολογία 

blockchain Iέχει Iσημαντικές δυνατότητες Iνα ωφελήσει Iτους εξαγωγείς, Iκαθώς τους Iεπιτρέπει Iνα 

αναφορτώνουν Iόλα Iτα σχετικά Iέγγραφα σε Iμια ενιαία Iεφαρμογή βασιζόμενη Iστην τεχνολογία 

blockchain, Iκαι έτσι Iνα αποδεικνύεται η Iσυμμόρφωσή τους Iμε την Iπροτιμησιακή μεταχείριση 

που αποδίδεται Iαπό τη IΣΕΣ. 

Οι διαδικασίες Iαπόκτησης πιστοποίησης Iόσον αφορά Iτόσο τους Iπροτιμησιακούς Iόσο και Iτους 

μη Iπροτιμησιακούς κανόνες Iκαταγωγής είναι Iδαπανηρές και Iεπαχθείς για Iτις επιχειρήσεις. IΣτην 

περίπτωση Iτων προτιμησιακών Iκανόνων, Iη τεχνολογία Iblockchain μπορεί Iνα συμβάλει Iστον 

προσδιορισμό Iτης οικονομικής Iιθαγένειας Iενός εμπορεύματος. IΕπίσης, Iστην περίπτωση Iτων Iμη 

προτιμησιακών κανόνων, η εν λόγω τεχνολογία Iέχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει Iτην 

αναλογική χρήση Iμέσων εμπορικής Iάμυνας, με την Iπαροχή διαφάνειας Iόσον αφορά Iτην 

προέλευση Iτων εμπορευμάτων Iπου εισέρχονται Iστην ευρωπαϊκή Iαγορά και Iμε την Iεποπτεία της 

ροής των Iεισαγωγών ώστε Iνα διασφαλίζονται Iίσοι όροι Iανταγωνισμού για Iτις επιχειρήσεις. 
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5.2 Διευκόλυνση των τελωνειακών διαδικασιών και των εμπορικών 

συναλλαγών 

Η Συμφωνία για τη διευκόλυνση του εμπορίου (TFA) αποτελεί βάση για να διερευνήσουν τα 

μέλη του ΠΟΕ περαιτέρω τρόπους διευκόλυνσης των εμπορικών συναλλαγών, μεταξύ άλλων 

και μέσω της τεχνολογίας blockchain. Οι προσπάθειες της ΕΕ για τη διατήρηση και την 

ενίσχυση του ΠΟΕ, καθώς και η δέσμευσή της σε ένα εμπορικό σύστημα που βασίζεται σε 

κανόνες, διασφαλίζουν ίσους όρους ανταγωνισμού και επιβολή των κανόνων του παγκόσμιου 

εμπορίου. Η τεχνολογία blockchain επιτρέπει στις τελωνειακές αρχές να λαμβάνουν 

αυτομάτως τις πληροφορίες που απαιτεί μια τελωνειακή διασάφηση, μειώνει την ανάγκη για 

μη αυτόματη επαλήθευση και έγγραφη τεκμηρίωση, παρέχοντας ακριβείς επικαιροποιήσεις, 

ταυτόχρονα σε όλα τα σχετικά μέρη, σχετικά με το καθεστώς και τα χαρακτηριστικά των 

εμπορευμάτων που εισέρχονται στην ΕΕ. Με τον τρόπο αυτό βελτιώνει τις ικανότητες 

παρακολούθησης και εντοπισμού, καθώς και τη διαφάνεια. 

Η ψηφιοποίηση καθιστά αποδοτικότερη και Iδιαφανή την Iανταλλαγή πληροφοριών. Στο 

πλαίσιο αυτό, η Iτεχνολογία blockchain Iμπορεί να Iπαράσχει στους Iπαραγωγούς, στα 

εργαστήρια, Iστους παρόχους Iυπηρεσιών εφοδιαστικής, Iστους ρυθμιστές Iκαι Iστους 

καταναλωτές τη Iδυνατότητα να Iέχουν πρόσβαση Iσε όλες Iτις Iαναγκαίες πληροφορίες Iκαι να Iτις 

ανταλλάσσουν, Iόσον αφορά Iγια παράδειγμα Iτην Iπροέλευση, τη Iδοκιμή, Iτην πιστοποίηση Iκαι 

την Iαδειοδότηση. Η Iτεχνολογία blockchain Iθα μπορούσε Iεπίσης να Iσυμβάλει στην Iέκδοση 

ηλεκτρονικών Iπιστοποιητικών Iαπό αρμόδιες Iαρχές. Η ψηφιοποίηση και Iη χρήση Iεφαρμογών 

κατά Iμήκος των Iαλυσίδων εφοδιασμού Iαποτελεί τόσο Iπροϋπόθεση όσο Iκαι συμπλήρωμα Iγια Iνα 

καταστεί πλήρως Iλειτουργική η Iτεχνολογία blockchain. Ωστόσο, Iυπάρχουν Iσημαντικές 

διαφορές Iμεταξύ των Iκρατών-μελών Iόσον αφορά Iτην ψηφιοποίηση. 

Η διείσδυση Iτης τεχνολογίας Iblockchain κατά Iμήκος της Iαλυσίδας Iεφοδιασμού μπορεί Iνα 

αυξήσει Iτην αποτελεσματικότητα, Iτην ταχύτητα Iκαι τον Iόγκο Iτων εμπορικών Iσυναλλαγών σε 

Iπαγκόσμια κλίμακα, Iκαθώς περιορίζει Iτις δαπάνες Iπου συνδέονται Iμε τις Iδιεθνείς συναλλαγές 

Iκαι βοηθά Iτις επιχειρήσεις στον εντοπισμό νέων εμπορικών εταίρων. IΈτσι μπορεί Iνα οδηγήσει 

Iστην ενίσχυση Iτης Iπροστασίας των Iκαταναλωτών και Iτης εμπιστοσύνης Iτους στο Iψηφιακό 

Iεμπόριο. 

Η χρησιμότητα της τεχνολογίας blockchain προκύπτει κυρίως επειδή: 

1. Ενισχύει Iτη βεβαιότητα Iόσον αφορά Iτόσο την Iπροέλευση των Iεμπορευμάτων όσο Iκαι Iτα 

δικαιώματα Iπνευματικής Iιδιοκτησίας τους, Iκαι Iέτσι μειώνει Iτον κίνδυνο Iεισόδου 

παράνομων Iεμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων των Iεμπορευμάτων απομίμησης Iκαι 

παραποίησης, Iστην αλυσίδα Iεφοδιασμού. 

2. Παρέχει Iστις αρχές Iακριβείς πληροφορίες Iσχετικά με Iτο πότε Iένα Iεμπόρευμα ενδέχεται Iνα 

υπέστη Iζημία/παραποίηση Iστις αλυσίδες Iεφοδιασμού. 
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3. Βελτιώνει Iτη διαφάνεια Iκαι την Iανιχνευσιμότητα, Iδεδομένου ότι Iπαρέχει Iσε όλους Iτους 

συμμετέχοντες Iτη δυνατότητα καταγραφής των συναλλαγών τους και ανταλλαγής των 

πληροφοριών αυτών στο Iδίκτυο. 

4. Υποστηρίζει την Iπροστασία και Iτην εμπιστοσύνη Iτων καταναλωτών, Iκαθώς τους Iπαρέχει 

λεπτομερείς Iπληροφορίες σχετικά Iμε τα Iεμπορεύματα Iκαι συμβάλλει Iστο έργο Iτων 

επιχειρήσεων Iως προς Iτη Iβιωσιμότητα. 

5. Μειώνει το Iκόστος της Iδιαχείρισης της Iαλυσίδας εφοδιασμού, Iκαθώς Iαναιρεί την Iανάγκη 

για Iμεσάζοντες και Iεξαλείφει τις Iδαπάνες που Iεπιφέρουν, Iενώ επίσης Iκαταργεί τη Iφυσική 

υποχρέωση Iγια την Iπαραγωγή, Iμεταφορά Iκαι επεξεργασία Iέντυπης Iτεκμηρίωσης. 

6. Βελτιώνει Iτην εφαρμογή Iτης ορθής Iκαταβολής δασμών Iκαι ΦΠΑ, Iκαθώς Iκαι την Iείσπραξη 

των Iεσόδων στο Iπλαίσιο της Iεμπορικής Iπολιτικής. 

7. Μειώνει τον Iσυνολικό χρόνο Iδιαμετακόμισης των Iεμπορευμάτων, Iχάρη Iστην 

αυτοματοποίηση Iεργασιών που Iεκτελούνται συνήθως Iμε μη Iαυτόματα μέσα, ενώ 

επισημαίνει το Iσχετικό όφελος, Iιδίως στο Iπλαίσιο αλυσίδων Iεφοδιασμού Iμε Iαυστηρές 

χρονικές απαιτήσεις I(just-in-time), Iγια τη Iμείωση τόσο Iτου Iκόστους όσο Iκαι Iτου 

αποτυπώματος Iάνθρακα Iτου κλάδου Iτης εφοδιαστικής. 

Τέλος, οικονομικοί εγκληματίες μπορούν Iνα προβούν στην παραποίηση νόμιμων Iεμπορικών 

συναλλαγών, προκειμένου Iνα αποκρύψουν Iγια παράδειγμα τη νομιμοποίηση Iεσόδων Iαπό 

παράνομες Iδραστηριότητες Iμέσω του Iεμπορίου, Iμε Iτην παραποίηση Iτων Iαπαιτούμενων 

εγγράφων Iμέσω Iψευδών αναφορών, Iόπως Iη υπερτίμηση Iή υποτίμηση Iτου Iοικείου 

εμπορεύματος. IΗ τεχνολογία Iblockchain Iμπορεί να Iκαταστήσει ικανές Iτις τελωνειακές Iκαι 

άλλες Iαρχές να Iαναλαμβάνουν Iτις αναγκαίες Iδράσεις με Iέγκαιρο, Iάμεσο και Iσυντονισμένο 

τρόπο, για την αποκάλυψη παράνομων χρηματοοικονομικών ροών. 

5.3 Διασυνοριακές δομές δεδομένων και προστασία 

Οι διασυνοριακές ροές δεδομένων αποτελούν αναπόσπαστη λειτουργία του διεθνούς Iεμπορίου 

στους τομείς Iτων εμπορευμάτων Iκαι των Iυπηρεσιών, καθώς και Iστον σχεδιασμό Iτης 

αρχιτεκτονικής Iτης τεχνολογίας Iblockchain. IΗ τεχνολογία Iblockchain είναι κατάλληλη για Iτην 

επικύρωση Iσυναλλαγών κατά Iμήκος μιας Iδιεθνούς Iαλυσίδας εφοδιασμού, Iμε τον Iκαθορισμό 

επιπέδων Iπρόσβασης και Iδιαδικασιών επικύρωσης Iγια τους Iσυμμετέχοντες. 

Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η σύνδεση μεταξύ της τεχνολογίας blockchain 

και των διασυνοριακών ροών δεδομένων όσον αφορά το εμπόριο, καθώς και μεταξύ της 

τεχνολογίας blockchain και του GDPR.. Η δικτύωση των αδειοδοτημένων ιδιωτικών 

καθολικών μπορεί να δημιουργήσει εμπιστοσύνη ανάμεσα στις πλατφόρμες με την 

ενσωμάτωση δεδομένων από πολλαπλές πηγές. Από την άλλη, οι διασυνοριακές ροές 

δεδομένων είναι σημαντικές Iγια την Iοικονομική μεγέθυνση Iκαι τις Iθέσεις εργασίας. Επίσης, Iτα 
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χαρακτηριστικά της Iτεχνολογίας blockchain Iόσον αφορά Iτην κρυπτογράφηση Iκαι Iτο 

αμετάβλητο των Iδεδομένων Iθα μπορούσαν Iνα αποδειχθούν Iχρήσιμα για Iτην εφαρμογή Iτων 

απαιτήσεων Iτου GDPR, αλλά Iκαι να Iεγείρουν ερωτήματα Iόσον αφορά Iτη διαφάνεια Iτων 

δεδομένων. 

5.4 Διαλειτουργικότητα, επέκταση και αλληλεπιδράσεις με σχετικές 

τεχνολογίες 

Η διαλειτουργικότητα αφορά Iτην ικανότητα Iκαταγραφής συναλλαγών Iσε διαφορετικά 

blockchains. IΓια παράδειγμα, Iεάν Iχρησιμοποιούνται διαφορετικά Iσυστήματα Iτεχνολογίας 

blockchain Iκατά Iμήκος μίας Iαλυσίδας εφοδιασμού Iγια ένα Iκαι μόνο Iεμπόρευμα, Iθα Iήταν 

χρήσιμο να Iυπάρχει η Iδυνατότητα μεταφοράς Iτων δεδομένων Iμεταξύ συστημάτων. IΠαρόλο 

που Iαυτή τη Iστιγμή υπάρχει ακόμα αρκετός δρόμος για την εφαρμογή Iπολλαπλών Iσυστημάτων 

blockchain κατά Iμήκος μίας Iεμπορικής αλυσίδας Iεφοδιασμού, Iπρόκειται για Iζήτημα Iπου 

προκύπτει Iόλο Iκαι συχνότερα, Iκαι θα Iπρέπει να ληφθεί Iυπόψη στη διερεύνηση Iεπιλογών 

πολιτικής. 

Η επέκταση των συστημάτων τεχνολογίας blockchain συνιστά μία Iακόμη βασική Iπρόκληση 

για Iτην ευρεία Iεφαρμογή της Iτεχνολογίας blockchain. IΚαθώς διευρύνονται Iτα Iσυστήματα 

τεχνολογίας Iblockchain Iστο πλαίσιο Iτων Iδιεθνών εμπορικών Iδικτύων, Iη ικανότητα Iτης 

τεχνολογίας Iκαι η Iανθεκτικότητα Iτων μηχανισμών Iδιαχείρισής της Iθα πρέπει Iνα Iπαραμείνουν 

υγιείς. 

Τέλος, οι Iπιθανές αλληλεπιδράσεις Iτων τεχνολογιών Iblockchain με Iάλλες Iκαινοτομίες Iστον 

τομέα Iτου Iδιεθνούς εμπορίου, χρήζουν εκτίμησης. Υπογραμμίζεται η ανάγκη Iανάλυσης των 

ευκαιριών και των προκλήσεων Iπου συνδέονται Iμε τις Iεξελίξεις Iστον τομέα Iτων Iτεχνολογιών 

blockchain. Στο πλαίσιο αυτό, απαιτείται η περαιτέρω διερεύνηση της εφαρμοσιμότητάς Iτους 

στον Iψηφιακό μετασχηματισμό Iκαι Iστην αυτοματοποίηση Iτου διεθνούς Iεμπορίου, Iκαθώς Iκαι 

στον Iδημόσιο Iτομέα, στο Iπλαίσιο του Iπρογράμματος «Ψηφιακή IΕυρώπη». 
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